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ఉపోడ్తాతము. 

కం అనువుగ బ్రహ్మజ్ఞానం బెనయల మైమృ-ర్మ్య్యనిద్ది కృతిచేసినయా 

వినుతమతిక్షిం | బ్రణమిల్లైద, ననయము భక్తిని సులేశ్వురాచార్యులకుక్ + 

నిఖలసంసారశ్లేశములను వొలంగించి నిరవధికానందము నొసం 

గగునడి యాత తృవిద్ధయని యందటు నంగీకరించియున్నా రు. -ఈయాత్త 

విజ్య సుపనిషత్తులు ప ప్రతిపాదించుచున్న వి. ఉపనిపదార్జీక్టములు కొన్ని 

ఇమెడలం ఏక్పరఖి న్నారవ్యోకకంబు ై  కొనంబడుటం జేసీ మతభేద 

ముల కవకాశము గలిగెను. తశ్లవ నిషత్స తి పాది తాంశంబులను దూపి 

చుచు సాంఖ్యబోద్ధచా ర్వా కాదిమతంబులు కాలవళంబున నుత్చన్న ము 

అయ్యొ. అట్టివిరుద్ధమతములను నిరాకరించి వై దికమతమును స్థాపించు 

తౌ. వేదవ్యాసుడు బ్ర బహాసూూత్రములను రచించెను, ఆసూ త్ర ము 

అత్యల్ప గ్రంథముల, బహుశార్థగర్భితంబు తై "లెన కారణంబున బూర్యు 

అగు మనీషావి శేషభూషితదూపి.తులు వివిథార్థకలితంబులగు నై నైకప్ప 

-కారంబుల ల నాభ స్థనములు య నవకాళము గలిగను, 

వం గొంతకాలమునకు నిప్పటి కించుమించుగా శెండువేల 

ఇంకక బఠారష్గము శ్రీళంకరభ గవత్పాదా ఇవారుస్టి లవతరించి బహ 

శక. తేన ము లడె డై తబోధకంబులని స్థాపించి వినుతనుతఖం డగంబు 

గావించి యఖలవిద్వజ్ఞనభూప స్యుంబును “ ననితరదూస్యంబ
ును. నగుభా " 

మవ్టింబును రచించి లోన్ కారంబు చేసీరి. వారి బ్రహ్మసూత్ర భాహ్యము 

ఢశ్కసన్నముగా6 గానంబడుచున్న ను నతిగంఫీర మగుటంచే జెసి శాస్త్ర నీప్లో : 

కకులగు వండితులకుందక్క సామాన్యులకు 'సులభముగామిచే 5 స్రేశంక .. 

అభ గవ త్పాదులే యువదేశసాహ సి, విశ వీకచూ'డామణి 'మొదలగుప్ర 

క రళాగ గ్రంథములను రచీంచి సానూన్యజనులకు మహోపకార ముస _ 

ఐ౨ం-చిరి, వారికి బలువురుశిష ష్య ల లుండినను వారిలో బద్ద నృపాదహస్తాను | 



| అలకతో టకసు"రేశ్షరులను నలువురునుఖుర్ణిలు, అన్న లువురిలోను సురే 

శ్యారులు ప థానులని తత్కృత గ్రంథంబులంబట్టి చెప్పందగియున్నది. 

అదె దె సతసిద్ధి గ్ర గృంథధకారులగు శ్రీమధుసూదనసరస్వతులు తాము. 

రచించిన సిద్దాంతబీందువను గ్ర గ ంభనునందు సురేశ్వ్ష రాచార్యులను శ్రీ, న్ఫీ 

శంక రా బార్య్యులతో 6 జేర్చి యిట్లు నుతించియున్నారు;___ 

_“నప్తౌమి తం. వ్యాసము శేఘమర్థం సమ్యబ్నసూత్రై రపియో బబంధ్య 

వివాపి ఒతెన్ఫం గ్ర థి తాఖిలార్థం తం శంకరం నామి సులేశ్వరంచ, ee 

' శ్రీశంకరధగవత్చాదులు "తాము స్థాపింపంబూనిన య చె దై త 

మతంబును నీలోకంబున వి_స్థరింద( జేయుటమై భూసంచారమునేయు చు 

నందందు:గల సాంఖ్యులు, వై శేషికుల్మ్యు నై నె యాయికులు, సౌగతులు, 

శనులు చారాస్టకులు మొదలగునుత వ్రవ ర్రకులతో వాదములుచేసి " 

వారిని జయించుచు జనుచుం గడవటం గక విరామాంసా వ్రవ _ర్రకులును 

దంత్రవా _ర్రికనామకమవో గ్రంథకర్త రయు నగు కుమారిలభట్టునొద్దకుం 

బోయ వాదమున శాహ్వానింవ నప్పండితవర్యుండు తనకప్పు డవసానస 

మయంబగు "బటింగించి తనశిష్యుండగు నుండనమి శ్రుంకు కాళీ ర'బేళ 

మున నుండుటం డజెలిపి యతనిపాలి కరిగి యాతనితో వాదమునేయు. 

మని నుడివిన శంక రాఇార్వు లాతనికడశేగి వాదము లొనర్చి యతనిని 

జయించి సన్నా్టిసం బొసంగి యతనికి సులేళశ్యరులను నామంబిడి తము 

శిష్టం గాం జేకొనిరి. 

సురేశక్షరులు సుకువ్రునానతి మెయి: దదీయకై శ్రిరీయబ్బహ దార 

ణక భాప్య్థిములకు వా ర్హికములు గావిం చుటయేశాక. -వైహ్కర్త్యసిద్ధ 

యను. నీమహా వెదాంత వ వ్రశరణగ గ్రంథంబును వి శ్రీళంకరాచార్యవిరచిత్ 

దథ్నీణొమూ ఇపోత్రమునకు . మోనసోల్లాసంబను వాష్టఖ్యానమును 

| తా . . 

న ప శంకరాచారుర్ధలు. తాము. స్థాపించినయై దై తమతమ 

థాశ్వకము గాం బుడమిని నెలకొని జనుల కుసకారను గావించుచుండం 



ఫ్ 
f 

దూరంగమం ద్యోతనవద్ద్యుతీనాం తన్నే చున గృవనంకల్పమస్తు.”” 
అను నో కముచే వ న్య _ంబయెస్టిడు. 

3. వచనమాలయను గాల క్రీ శ్రీడావ్యా సార్టనమునం ధీ క్రింద 
నుడాహారించంబకినత్లో క్షం గాకంబహోరున్న జి... 

“అనన్య మనుమ'రేశ్వర యోగ్ స్వరిల్ కిరణ గురుచరిణా క్, 
*"న్వైణాం SHU ఖో ఇన్ క్ల kl ర్త న ోజీవ న నవలా, ** er a mnt 

fe ye i శ TEE | 
న్ ణే $ J ss, సూ గాం పూకూని స్త న్ ౯ వే అనం కో ను ld స కస్త wi ల్ 0% ఖ్ 

| సటనని యగ నను నల్ల నాన” అనుక దమును గీ? కా న్రా "గాం 
& అ oe oh My 

క ర చ వప” జన యోజనను" 
"1 Lm arr 

ఖ్ 
పయ ళు 

సన్చిద్థారొను నను, అను గాగ శాస్త్ర గం A ఖీ నో wh a Wr ' ఖ్ SRB జ ఆ అలు de జా hy న్ em 
w Sr శక కలనని యు fe నము, మునుపు, సురే "పసు ల్కు ౫ "వగ కణ్వుడు (నూ 

గపరుచరలుంనుగాంాల యూన గన్వారుయను Fei 
ముని స్రిని పన ఫ్రచవతలను పమస్క_రించి యని భావము, 

రః డు es) 

లలు ఇ" న్త క ర్రలనియు. సురేశ్వ 
సటుంగునతి. మూన్ న 

నము స్ఫురిం చ రు 

కన యూూయర్ష 

fa ద న్సు FJ క్వాం రు శ 

'మొనరించెననియుం జెవ్చంబడియుండు 
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టచే మండ శనమి శ్రూడు,. విశ్వరూ పాచార్య(డు సురెక్వరాణా 

వీరొక్క_రే యని నె యెటుంగ(దగియున్న ది. 

ర్, నాధ వాచార్యకృత £ వివరణ ప ప్రమేయసం గ్గ హమునం? 

కర్టిముం గనుండు:__ 

“అభ్యానస్యాహమతిమ మే తిచాశారద్వయం న్నే వాశారతమ్యాదువపద్య శే 

మ్యంచ “త చేతద్ ప్రేయిపుత్రాద్” ఇక్యస్యాకి శు లేర్వా బ్రఖజ్యనావసలే. 

పొబారె వె ్యర్షర్శితం 

ఇచ్చట నిశ్ళోరూ పా" ర్ట ర్థక్శితనును వాక్యము 

“వితాత్. పుత్ర త; వ్ యః పుత్రాల్ పిండ వ్ంజా త్త ఖేంర్రి > యం, 

ఇం ది ద్రయేభ్య? కి షో యః ప్రాణః ప్రాణాదాకా వరః ప్రియం 

అనుక్లోకమును సూచించుచున్నది. ఫది సులేశ్వరా రాణా? 
బృహ దారణ్యకవ్నా ల్లి రికమునం బ్రథమా థ్యాయమునం జతుర్ధ ఇ 

మునం దున్నది. -ఈన్లోకక ర్తను విశ్వరూపుండని మాధవ 

వెప్పియుండుంటచే విళ్వరాపాచాక్యు సు లేళ్వరాచార్యులని 

ప్రంబగుచున్నది. 

మున్ను మనము నుడివినచందంబున న శ్రీ శంకశా చార్యులు 

రవిషయంబున కరిగి యచ్చట మండనమిశ్వుని వాదమున నోడిం+ 
నికి సన్నాసమిక్పించి సు లేశ్యోరులనునామభేయంబు గావించిర। 

మండనమి శ్రోంజే విశ్వరూవుండని తెలియవచ్చుచున్నది. - 

' ఈవిషమయ మిట్టున్నను నిది యిప్పుడు దృశోర్టి మానం: 

కతిషయని దర్శన ములవలన మండనమి శ్రో(డును సుచేశ్షరులును 

గారనియు. భిన్నులనియు నూహింషదగియున్న దని పండితుల 
దటు తలంచుచున్నారు. సీరియభి,ప్ర్రాయములకుః ప్ర బ్రశానాథా? 

సూచిం మదనం... 
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ms డి జ 1 గ్ న మండనమి శ్ర కృతంబగు బ్రహ్మానిద్ధియను నదై సత గంథమునందలి 

కొన్నిమతములను సురేళ్వరా చార్యులు తమబ్బహదారణ్యక భాప్యువా 
_ర్పికమున దూషించి యున్నా రనుట. బృహ దారణ్యకభాష్యువా _ర్రికము 
14వ అభథ్య్యాయను, 4 వ బ్రూహణముు, 796 వ శ్లోకము... 

““అశ్యేతు వండికంమ న్యాః సంప్రదాయానసారత$, 

| విజ్ఞాయేతి పచక్ మిదం వ్యాచక్ష కేజన్యథా.”” 

దిని కానందశిరిటిక , సం పృత్య'కార్యక రణా సామాన్య విశేషం వృశ్యగ్భ)హేత్యు 
పగచ్చతాొం మండనాదీనాం త ద్వ్యాఖ్యాము ్థావయ లె ఆశ్యేత్వితి” 

అని యుండుటచెే “అన్వేతు పండితేంనునాష్టిః అన్య థా వాస్ట్రాచ 

తలే అను వాక్యముచే సు ేశ్వరాబార్యులు మండనమి కా దూలను 
"తమయులను దూషించినారని యానందగిరి యభి ప్రా యపడినట్లు తెలియు 

చున్నది. వ్రదినిక్క_మేని మండనమి శ్రడును సుేళ్వరా జార్యులును 

భిన్నులని అెల్గంబగు. |. 

ఈవిధమున నీవిషయము సంశయ గ్ర స్థమెయుండుటచే నింకను 

బరిశోధకులగు వివక్చిద్వరేణ్యులు పరిశీలించి ప్ర తివాత్యశక్టములగు 
వ్రమాణములవెతను యుక్షులచేతను నియమము చేసీనపిదవ దీనిం 

గొనార్చి నిళ్చయాభి పాయం చబెటుంగనగునని సహృదయులకు విన్న విం 

చుచున్నాను. 

బంక సురేశ్వ రా చార్యకృత, గ్రంథములను గుణించి. వ్రసావిం 

తము. ఇతండు పూర్వా శ్రమంబున యాజ్ఞ్యవల్క్యస్యృతికి బాల క్రీడ 
యను వ్యా ఖాస్టనమును రచించెనని మున్నెనుడివితింగ దా. అడి కరంబు 

'వ్రైధమై మిళామరవ్యాఖ్య యువ్పతిల్లిన శాలమువజకు దద్దయుం 
బ్రనిద్ధిగాంచి పండి తాదృత మై యుండెను. వీజ్ఞ్య నళ్ళరియము వచ్చినపి 

దప దానివాసప్రి యడుగంకును. ఇవ్వుడది ముద్రిత మైనకతంబునం బున 

ర్వా స్ట్ సీం జెందునుగాక! మనల 
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Dr మండనమి శ్రవిరచిత గ్రంథము లంకను మూ(డుగలన్రు. విగిమ జా 

లము న్. ర అనునవి. pean వూరమికా 

సన్నారిసాశ్ర లే మనీష కా రానంతరము సురేశ గ్రరాచార్యులు శ్రీ, న్ర్కం 

కరాచార్యులుచేసిన తై చై త్రిరీయారణ్యక బృహదారణ్యకభాప్యములు ఈ 

వార్తికములును దథీణామూ _క్రిసోత,మునకు మానసోల్లాసమను చక ట్ర 
నివ్యాఖ్యానమును నై నెవ్కర ర్య్టసిద్ధియను నొకస్వతంత్ర, వేదాంత us అగో 

నున్యువ్రాసిరి. తత్కృతగ, గంధము లన్నియును సువ్రనీద్ధమ్ములై పంపతజ 
నస వ్యసతమునై యొప్పుచున్నను వానిలో వార్షికము లతి పౌ వాఢధవూా 

"ఖై ఖై భాస్యార్ధములను ఛందోనిబద్ధములుగా ననేక (యు క్షులతో ఏకవిను ల- 
ముగా వివరించుటచే నదె 3 (తమను బూర్ల ముగాను వస్త స్రసంవుళాొ 

యముతోను లెస్సగా చెలిసికొనగోరుచార నీశెండువా శ రికముల3నూ 

బఠింసక మానరు. 

వక నె ప్కుర్య ఫ్రిసిద్ధింగూర్చి చెప్పవలనసీ యున్నది. ఇది -వేడాం. 

తళాస్త్రమున నొకముఖ్యనుగు _ప్రకరణ్యగృంథము. 
. 

(జా శా స్రైక చేశవిషయం కాన త్రకార్యాంకశే ఫీ సీకం, 

ఆహుః పృకరణంనామ గ్రంథభేదం విపళ్చితః 

అని ప్రకరణలత్షణము. వ్ర స్తృములో నువపి పాదయిపితాం 

ము: లంగోపాంగములతోలనాడి. వాద ప వ్రతివాదచర్చలశే నిర్ల యింకా 

బడును. వ ప్రకరణము. ముఖ్యములగు సిద్ధాంతాంళములనుమా త్ర wee 

లఘూవనాష్టస వురస్సరముగా వివిధయు కులచే సం చేవముగాం ద్రైతిమా 

దించును. శాస్త్ర ములందుం బ్ర చేళము లేనివారికి విప షయ గ్రహాణయుం 

నకు బ్రకరణములు శరణములు. శాస్త్ర ృములవలన నెటుగంద గిన 

సిద్దాంతాంక నులిందు స సులభ ములగుటచ బండితులకును. బ్ర కరణతముఐ 
థి 
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NOI క చ, సళ. Cy OF Den DIRE నో పొాచేయ 
i : శ షీ 

a 

ఆ రారును. 

స్మర .వ్రైసిరెని సు “నేకర్ట రాావానున 

న. “గ్య్యుల యాజ్ఞ. వస్తే పచచించినట్లు; 

3 ¥ " గో, gh way | వ్, స సో. 

షం ఎవరును అగు 
A ga 

కో దరనంగు "సం సంసారే త్చారినన్తుగ 0, 

పసాకృృతమవ్వ నై ర్వమ్యే సర్వనుశితయిం.”' త 

మున నం స కొనిరి 
Cw 

అష జ a Fe pe wing: a ha wt బటట ww. a a wl శక్యా fr | 
న లీ ” ! నం. శ 0) Ak a ట్ లి సన్న అపై న క. Mars wh శే ౮ శే ' స్తో | 

ఫ్ మై “ho చ్ చున స! Fn సాచి తక్కిన, ర , పణ, sr శ వ్ Cra ఖో EA 

a 

అన్ గ్ . జ 
, జాయానుసారం2 సస నా యు ల్ ee ము అతో, సచ్రాంగ? గ 

a ఖో 

ఖో 

పితా సం చుండ నినన ములగ నన్ని ror నిమి ప్లై PE 

మందు? బ్రతపాపిచంబులగు . వు pr 

వెస్ తి కొదులగు) కర్ణములు నాను 

నానో ఫ్ aT సఖ | 

మునకు స్ప్రయము 

ట్ల త ఇల 
క జ... Nay నా. మవంచము 

Wr 

ఆ నితో: 

స అజ నో క at ర్వ మర. ఫో జ్జ ట్లు. బహ మునతి ళో హో we 
స (వ. 

న, కంచు 
లీ 

న. బాలా త్త a 
చను. స్ ంతయుదుందుటో! 

ih... we Te ఆ yA 1 yi ay am గ ష్ టు అటి టు ము. 21 

పపము గు. వప భక్షి! వ్ ౧. దు నస్నృమాంచదా 5 '0 
షా 

అరిం టదడింన 
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పాదితంబులగు మహావాక్ణిముల వలననే కలుగును. అన( 

జ్ఞానమునకు 'వేదాంతవాక్యుము లే ప, పృమాణములుగాని వ 

రంబులు వమాణములుగావని భావనను, క్షనము సర్వ 

వగు నజ్ఞానము నశించినపుడే * అహం బవ్మన స్మ'ల్యేవం రాష 

పావస్థానంబగు మాతుముగలుగును. ేలానందస్గరూవన 

బద్వితియమై ప్రకాశించు చుండును. 

నై ప్కర్మనిద్ధియను సీమవో పెదాంత ప్రకరణ, ంథ 

మునుపు శతెలుంగులిపిలో ముద్రితముకాకుండెను. దీనికి మి 

మగు చక్క-నియాం ద్ర వారఖార్టనమును సులభశై లిక 
లగు శ్రీవావిళ్ల రామస్వామిశాస్తుల వారు వ్రాయించి యుం 

నియు దానినిపుడు తాొమాం దృ, జనుల కుపక రించునటులు 

మనియు నుడివి దీనికొక యుహోద్ధాతమును శ్రా వాసీయిమ్లని ' 

క.కేళ్వర కాస్తు లు నన్న ర్ధింప నేనీయు త్తమ వేదాంత గ్రంథము 

మతి నీచిన్నవీఠికను ద్రాసియిచ్చితి. అడె జై (తముతమును స సుల 

కాస్త సంప్రదాయములో ను నెలుంగంగోరు ముముతున్ర 

నవళ్యము మాటిమాటికి -బఠింపవలయు. జ్లేయాంశము 

ఖ్యానమువలన ముముతున్రులకుం గరతలావలకంబులగు : 

దియము లేదు. 

-ఈ గొప్ప చేదాంత గ్రంథమును నుంచివ్యాఖ్యానవ 

యచ్చువెయించి యాం ధ్రలోక కంబునకుం బరమాోపకార 

వావిళ్ళ చేంకశుశళ ్వరశాస్త్రు అవా రాంద దృజనులకృతజ్ఞ తకుం 

ఏతద్దింథక_ర్రలగు సురేశ రా బారుర్ణుల యళం భాశాంతే 

యాకల్స మవనిం చెంపారుగాక! 

నాగవూడి కువ్వుసాామ. 



శ్రీచుచ్భంకరళ నవళ సెదులవారి శిష్యులలో మెదటివారగు శీ 
shmop 'ససుద్వుకే నొజ్ఞాపి సించంబడి యొక్క. వేదాంక వ్ర వకరణమాను 
జేయ గోకిన * ఈష కిగిణమున కధ కారి వ్రృయోజన, సాధన, విషయ, "సేంబంధముల 

'నదింటిని ముందుగా చెవ్వుచున్నారు. అధికారి యన నీగ్రంథమును జదువ యోగ్యుం 
వైన పుకుషుందు; చ,యోజనమన నావురుమునకుం గ లుగుస్టము, సాధనమన నాఫలము 

నించుటకు? దగునుపాయము; బిషయనున న్నీగ గృంగ్గము చే వేం కెప్పయణడు నర్థము; సంబం 
ఫమన సర్వం భమునకును, నధి కాగ విషయ, వ్ర  ోజన సాఫనములళు నన్యోన్యముగల 
యనుబంఫము, ఈ మైదిం టిలో “ముందుగా నఫ్శారిని నిరూ. "ంచుచున్నారు,.- 

hy, ఖే ః oth | ww శ న్య eige Apa 4 లి 
వ. ర ఖు హం ॥ 

iy లో స్ న. ( | న. 
oh క ల kh hy గ శీ ¥ ay క షే శ, ఖే నశ స్ట్, క. 

a 4 wm 

p 

wl i | ఖ్. : 

be mere 1 | శ 

మ ఖై! న “కంస ననగ 
లం గ. hig న్ న 

1 గలి 

| IT లన్ న్నున సతర ep 

im నీ బష్టికగతే ఏన, ౧ 

శక వతికుంగల ఆంతుపుల'చే సర్వ నిధమగు 

గే ఏ. దుచున్న ందున నాదు!$ఖను నివర్తిం 

దుటకొ ఆకు, దికినన డి పడి క ౪ స్యథామముగశే క ర్ం మును, 

శ మొదలుకొని యల్బ్పజంతువైన చీమపఆకు నీలోకములో 

1 ఏ భౌతి కాధిడైవికము లనుదు!ఖుములం తనుకు 

ల" న శాన నాదు? ఖములు నివర్తిం 

| మటు సహజము? శేయుచుందును = కనగా శాస్త చ్ర౭ిన్యజ్ఞునమును సోర 

ధట దుఃఖమును 1 లో; నొట్రయలవి యగయుపాయముల వెదకుచుండునని భావము, 

'తికవని . దుఃఖము మూండువిధములు; జ్వరా 
Ry | అజ్ఞ 



తిసారాదిరోగములచే నగుదుఃఖ మాధ్యాత్మి కము; అతివాతాతివర్ష కాములవే నగుదు8 త 

సూధిదైవికము; శృతువ్యాభు)వృశ్చికాదులచే నగుదుఃఖ మాధిభాతికము, ఈ ల్రివిడ 

దుఃఖము మరల యతీతము,. అనాగతము, వ ర్షమాననుని యుక్కొ_క్క-టియం దండం 

విధములుగ నున్నది. గతించిపోయినదుఃఖ మలీతము; రాంబోవుదుఃఖ మనాగతము ౩ 

అవ్వు డనుఖ వింవంబడుచుండుదు? ఖము వ ర్వమానము ఆని వెప్పంబడును, వీనిలో నతిత 

దుకిఖము ఫూర్వమున నే గతించిపోయినందువే - దానినివృ ట్రీ ర్రికొఅకు యత్నము చేయా న 

క్క లేదు, వ_ర్హమానదుకఖ మనోభవింపనిది నివృల్తి కానందున దాని నివృ ర్తికొఆకును 

యత్న మక్క_జలేదు. ఆనాగతదుఃఖముమా త్రము భయమును గలుగకేయుచుండకూ 

గాన నాదుఃఖమును సంభవింపనీయక బ్రయత్న మవశ్యముగం జేయం దగును, దానిెనే 

లోకమున నందణును జేయుచుందురు., శాన సర్వదుఃఖనివృ త్తిని గోరియుండువార 

లీగ గ్రుంథమున కధికారు లని భావము, ఇందుచే సర్వదుఃఖనివృ శ లియే యాప్ర, కరణణాం 

నట ట్ర యోజనమని నూచింపం బడెను, 

అవ, “పయో జ్వరము ఆలిసారము మొదలగరో గాదులవేం నలుగు నాధ్యాత్యా 

_ కదుకఖమును వై ద్యశాస్త్రమునందు చెప్పంబడియుండు నావషధములం పోంగొట్టును. శ్యత్రూ 

వ్యా వూదిజంతువులచేం గలుగు నాధిభాతికదుఃఖమును, పురుషునియొక్క. కాలోచిత 

మైన నేర్చు పోంగొట్టును. అతివాళాతివర్ష ణాదులచే గలుగు నాధీహైవికదుుఖనునూు 

శాంతిక సౌష్టి కాది కర్తలు పోగొట్టును. శాన సవ వ కరణంబువేం బ్రయోజన మేమి 

యు గానంబడదు,. ఆని వూర్వవతవాది. యా డేకించునని సిద్ధాంశవాది యాత్య్వ లం 

తీకదుఃఖము యావ్ర, కరణమున చె స్పంబడుూ నాత క తక్వజ్ఞానముచే ద్న యితరసాభ న 

ములచే పోంగొట్టబడశేరదని చెవ్వచున్నారు.- — 

జో సూ. దుఃఖస్య చ జేహోపాదానై క్ర పీతు" త్వా జ్లేవాస్య చ 

_పూరో్ట్టప పచితధ ర్యాధర ర్యమాలత్వా దనుచ్చిత్తి.. =. 

దం-అ, దుఃఖమునకు శరీర గృవాణమే ముఖ్య మైన కాగణముగ నుండుటచేత న ౩ 

శరీర్మగ ౫ వాణమునకు పూర్వజన్మ ములయందు సం పాదింవంబడీన. పుణ్య పావమాలే కారా 

ములగ నుండుట వేతను దుఃఖము పోంగొట్టం బడనేరదు: . 

శా, ఆధ్యాతి కాదిదుకిఖము చేసాము ఇంద్రియములు ' పీనినముదాయరయా ఇక 

మగు  సేశశీరమునందు, చేను నాది యని. యభిమానముంచుటచేశ నే గలిగినది ' కావున 

శరీరమునందు. అనాం, మమాభిమానము_ పోయిన చేతన ఏ నశింపదు , జన్ఫాంతరములు 



౧.3] సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. త్రి 

యందు సంపాదించ బడిన పుణ్యపావములచే శరీరాఖిమానము గలిెగెను కావున పుణ్య 

పొవంబులు నళించినంగాని చేవోఖిమానము నళింవదు. అనగా నేదో యొకనమయమునో 

నొకదుఃఖము ఈశరీరమునకు సంభవించియున్నను నది నివ ర్రించుచుండునటుల గాన్సిం 

చుచున్న ది. అయినను సర్వదుః ఖిములకు( బునరుత్స త్తి లేనటుల సంభ వించెడి నివృత్తి 

'దేవోఖిమానము వదలిపోయినం గాని గలుగ నేరదు. కావున దేవాఖిమాన నివృత్తిదక్క 

దక్కినయు'పాయ ములచే సర్వదుఃఖాత్యంతిక నివృత్తి కలుగదు. నదికార్య మో *అఆది 

| స్వ్యయముగనే నివ ర్తించునన లోకన్యాయమును యోచింవంగా శదీరము శార్యమగ. 

టచే నది కొంతకాలమునకు స్వయముగనే నివ ర్రింందా యని యాశేషి ౦వరాదు, 

వ  ర్హమానశరీరము నివ ర్థించిననో న ర్హమానశరీరసం పాదిత పుణ్యపాచంబులచే_ మణీయొ 

క దేహము దప్పక కలుగునుగాన నొకదానికి పీమ్యట మలకియొ కటిగ గలుగుశరీర వరం 

వర విళ్ళేదంబు , నొందదని యీ ప్రాయము, 

అవ, ఇటు.లై నను పుణ్య పాప వములు తవముఫలవుగు సుఖదుఃఖముల ననుభవించు 

టచే నశించును గావున పుణ్య పౌవమూలంబై న శరీరవరంవరయును స్వమూలము నళిం 

చుటచే నశింవదా యని యామేవము కలుగునని దలంచి వరివోరము ననగా సమాథా 
నమును 'జెవ్వచున్నారు,... | . 

సూ, త'యూళ్ళ్చ విహితప్ర తెషిద్ధ కర ర్థృమూలత్వా దనివృ త్తి తిః. 3 

దం.అ, ఆపుణ్య పాపములకును విధింప(బడుచు నిషేధింపబడుచున్న కర్తలు 

కారణమగుటచే నివృత్తి త్రిగలుగ చేరదు. 

వ్రుయులలో విధింపంబడినకర, లం యజ్ఞదానాదులు; ని నే షేధింపం 

బడినకర లం సురాపాన | బ్రవావాశ్యాదులు, వీనిలో యజ్ఞ దానాదులను జేయుటవేం 

(బవావాత్యాదులం బేయుటచేం బాదంబును గలుగుచుండును, 

పూర్వజన్మ ంబున6 జేసిన పుణ్య పొవంబుల కీజన్ల బున గలిగిన సుఖిదుకఖానుభ్గవముచే 

నాళంబుగ లిగిననో ఈజన్ల ంబునం జొనర్చిన విహితనిషిద్ధకర, లచే బుణ్యపావములు మ 

రల గలుగుచుండును గావున. బుణ్య'పాపంబులకు ౬ బోకడ యెప్పటికిని గలుగ చేరదని 

యభిప్రాయము. 

శా వేదళా 

బుణ్యంబున, నురా-పాన 

. శ్ .శార్యమనంగా నొక దానిచేం 'జేయంబడువస్తువు; శరీరము - చంచభూకములనే 

చేయ బడినవస్తు వగుటచే కార్య మన. బడును, 



ర్ట సి ద్ధి ee [అ 

అవ శబ్దబుద్ధికర ర్యణాం* శ్రికణావస్థాయిశ్వన్” అన్యాయము ననుసరించి 
కర్యలుననే. మూండుక్షణమలకంు "ెక్కు.వ కాలము నిలువపు, కావున స్వయముగే 
నశిచేచునని సంశయెజడి చ్రశ్యు_క్రరమును చెప్పుచున్నారు 

సూ. కర్మణళ్చ 'రాగబ్వేషాస్పదత్యాత్.. (7. ళ 
దం.అ. నిహీకనిషిద్ధకర్యలక రాగ ద్వే వములు శారణమగటచే “నివ ట్టి 

గలుగదు. . 
తొ. ఒకవస్తువునందుండు నాస క్షి రాగమునాంబడు, ఒకవసువునందు గలిగి... 

యుండు వైరస్యము జ్వేష, మనంబడును, ఇట్టి రాగజ్వేషములబే విహితనిష్ష ద్ధర్మ 
లొనర్చంబడుచుండును. విహీతనికి షిద్ధకర్శలం తమంతట తాము ఈ ణి కములయినను' ప్రవా 
వారూపములుగ నవిచ్చిన్నంబుశై (ైడశెననినై యుండు, కర్మ లకు మూలం బైన ఠా 
జ్వేషరబులు తెగనిచోం గర ర్శలును స ప్రవావారూవముగం బుట్టుభుందునుగాని'. తెగవని 
బావము, 

"అవ, రాజ్యేన కార్యములగుట చే స్వయముగ నివ _రింపవా యనిన నివ 
_ర్రింవవని చెప్పుచున్నారు. pn 

సూ, =. శాగజ్వేషయోళ్చ కోభనాకోధనా ధ్యాస ని! నిబంధనత్వాత్ , >» 
 దం.ఆ, _రాగజ్వేషములకును విషయములయందు. సౌొందర్యాసౌందర్భ ముల నొ 

రోవించుటరే మూలమై యున్నందున “నివ త్రి తిగలుగదు,” 
తా, శబ్దాదివిషయములలో “నిది సౌందర్యముతో నుండునది, ఆది సౌందర్య 

ముతో శనిని” అనుబుద్ధి పొడముచుండును, ఇట్టి బుద్ధివిషయ మొక్క_టియేరైయున్న నో 
చేశశాలకర్యల ల ననుసరించి మారిమారి పుట్టును, అనగా. నొకవస్తువునం దే యొకసారి . 
సుందరమును బుద్ధి యమున మలీయొకస్తారి ఆసుందరమనుబుద్ధియును గలుగుకని యరము, 
ఇట్టి. 'నుందరత్వాసందరత్వములు వస్తుస్వరూవమునందు ము యొశకానొకవ్వుడు 
శూ శ్రమము వెలయంంచున్న ౦దున నారోపి కములని. చెచ్చందగియున్నవి, ఎవ్వుడు వస్తువు 
ంంద్ల సుందరత్వము "వలయంనో అబ్వుడావస్తువునందు రాగముకలుగవను. ఎవ్వు డనుంద 
రత్వము. వెలయునో. ఆప్పుడు ద్వేషము కలుగును, సుందరత్వాసుందరత్వ ములు వస్తువుల 
యందు మారిమారి వెలయుచుండును గావున రాగ చ్వేమములు సర్వదా ప్ర వవ ర్థించును 
గాని నివ _ర్థింవవని భావము, ము 

నన న wun Jl TEIN 

ళు శబ్దము, భమ క్ర కర్మ యామూండును, మూడుతణను లం౦డునవిం 
ae) 



౧.] సర్వ వేడాంతసారసం గృహము. క 

_ అవ, వస్తువులయందు సుందరత్యానుం దర క్వ ముల యారోబణమునో ననిత్యమై 

నందున స్వయముగా నివర్షించునని చోడమినసం జేవామును పరిహారించుచున్నా రు, == 

నూ, అథ్యాసస్య చ అవిచారిత నీద్ధడై కతవస్తు నిమిత్తత్వాత్. ౬ 
 దం-ఆ. ఆరోపమునకును ఆపాతముగాం లోంయుచున్న భేదర్రమకమే నిమి శ్ర 

ముగా నున్నందున “నివి తిగలుగదు 

తా, ఒకదానియందు మణీయొకవనువు నైనను, మణీయొ క వస్తువు ధర్మ ముమైనను 

నారోపీంచుట య ఛ్యాసమనంబడు, ముత్యపుచిప్పనుజూచి దానిని వెండియని దలం 

చుట, త్రాటినిజూచి యది సర్పమని దలంచుటయును మొదటియభ్యాసమునకు దృష్టం 

త్రము, వస్ధమస సృటికమునుజూచి యది యొజ్జనిసృటికమని యెన్నట శండవయథ్యా 

సమునకు దృష్టాంతము. ఈయభ్యానమే యారోబ  మనంబడును, ఇట్టి యధ్యాసము 

భేద (ప్రవంచము నవలంభబించియున్న ౦దున ఛేదృప్ర ప్రవంచమే యథ్యాసమునకుం 

"గారణము, భేద్యప, వపంచములేక యొకవన్తువే యున్నచో. జీనియం దేది యారోపింపం 

బడును? భేదప్ర వంచము వివారించిచూచిన కనువడని.దై యుండును, సామాన్యముగం 

జూచిన వ ప్రశాశంచుచుందును. ఇట్టి భేదప పంచమే సుందర త్వానుం దరత్యా ద్య ధ్యాన 

మునకు కోరణమైనందున భేదద్ర వ వంచము ఏ వెలయు చుండువణకు న్యా సము నివ, _ర్దింప 

దని భావము, 

ఆవ, 'భేదవ్ర, సంచమునైతము కార్యమైనందున నిత్యము. అందుచే న న్వయముగ 

నివ ర్థింవదా యని శంకించి వరివోరమును చెప్పుచున్నారు. 

సూ. డె పతస్యచ ధం _శక్రీకారజతాడది వత్సరస్యాపి స్వతస్సిద్ధా 

ద్వతీయాత్తానవబోధమూ త్రో పాదాన త్వా దవ్యావృత్తిః ౭ 

దం=ఎఆఅ, సకలమైన ఛేదప్రవంచమునకునో ముత్యపుచిప్ప యం దధ్యసింపంబడిన 

రజత్రమునకువలె స్వయం వ కాళమై సకల ఖేదశూన్య మైన పరమాత్మ యొక్క_ స్వరూ 

జ్ఞానమే నిమి త్తమైనందున నివృత్తికలుగదు. 

తా. ముత్యపుచిన్వయొక్క_ స్వరూపమును డెలియకయుండుట చే ముత్యపు 

చీబ్చయందు రజతము 'వెలయుచున్న దిగదాక అటులే వ ప్రత్యక్షవేద్యంబగు. నీ భేదప్ర వచం 

చంబంతయు వరమాత్త స్వరూపమును 'చెలియకపోవుట చే 'వెలయుచున్నయది. పరమా 

తయొక్క-స్వరూవము స్వయం వ్ర కాశమె నిత్యనిర్షోష మై సకల భేదశూన్య మై వీకదూ 

పమై యుండు. ఇట్టి వరమాత కృన్వరూపను యథార్థముగం బ్ర శాశింవనందున కద్వివ! 



శంబైన పృపంచంబు అనంగా జడమై సకలదోషములతోం. గూాడినడై, భేదరూపమై 

య చేకరు:పమైన ఈప్రవంచంబు ' ప్ర, కాళించుచున్నది. కావున సప ప కాశమును,. 
నద్వితీయమును నగువరమంత. తృస్వరూపము యథార్థంబుగా 'తెలియంనజి క్రీవృ పంచం బనో 

వ ర్రించియుండునుగాని మధ్యమున నిర్ని మి_క కము నివ _రింవదు. శ్ ్రిన్వహాపముయొక్క 

అజ్ఞానముచేం బుట్టినరజతము స క్రిస్వరాపజ్డూనము. గలిగినవి దవగదా నివ ర్హించును * 

ఇ వ్రశారమే వ చరమాత తృస్వరూ పాజ్ఞానముచే గలిగిన భేద ప, పపంచము పరమాత త న్వరూవ 

జ్ఞానము గలిగినపిదవ నిన_రించును. కారణ మనీవ శ్రిందియుండ, కార్యము. నివ రిం 

చట లోకమునం జెచ్చటశైనను గాన్సింపదని భావము, — 

ఆవ, ఈవిధముగ నాత కృస్వరూవజ్ఞానము వ్వైశవ్ర, పృపంచమునకును, చ్ చై ఏత 

ప్రపంచ నుధ్యాసమఃనకును, అధ్యాసము రాగజ్వేవములకును, రాగ'జ్వేషములు విహిత 

నిషిద్ధకర్య లకును, విహితనిషిద్ధక ర్మ లు ధర్థాధర్మములకును, ధర్థాధర్మములు దేవర గవా 

సమీనకును, జేవాగ్రవణం' బాధ్యాత్మి కాది దుఃఖములకును కారేణంచైయున్న రదున . 

ఆక క స్వరూ పొజ్జానచే సర్వదుఃఖ ములకు పరంవరగా కారణము గావున ఆత కృ స్వరూ పొ 

జ్ఞూనము నశింవక యుండువటణికు మణీయొకయు పౌయము'వే _ నాధ్యాత్మి 'కాదిదుకఖ 

ములు నివ _ర్థీంపవని యువసంవారించుచున్నారు.. 

నూ. అత స్పశార్టనర్ణహీతు రాశ్తానవబోధ ఏవ. ౮ 

దం-ఆ. కావున నాత క్క స్వరూపము తెలియకపోవుటయె సకలమైన యన ర్థము. 

నకు కారణము, . 

తా. సుగమము. | a 

అవ. ఈయాత్ర తృస్వరూ పాళ్టానము సకల మెన 'యనర్థమునకు మూత్రము కార 

ఇము గాదు. ఆత త స్వరూప పంటి నిళ్యానుభ పయోగ్యంబై న సుఖమున కసాడ యాచ్చాద 

కంట యుండును గాన నాత్మన స్వరూ పాజ్ఞానంబు నివ _ర్రించినచో నిరతిశయానందష్రా చి 

మామతంబున నాక, క్ర యాధాత కృ్యజ్ఞానంబు చే గలుగునని యభి ప్రాయముతోోం వ్వ 

EE 

" సూ. సుఖస్య = బాగమాపాయినః .అపరతం త స ర్య అక్ష స్వభావ 

శ్వా _త్తసా్యానవబోధః. పథానమ్. . a డా 

. దం-అ ఉత్ప తివినాశములు లేనిటై స్వతంత్ర, తమైన ముఖము ఆత కృస్వరూవమే 

గావున “ఆసుఖమున కాత్ర కృన్వరూ పౌజ్ఞానము ఆచ్చాదకము, 



వ. సవ్య ప న దాం? ॥సొరసం గ్రహము. 7 

ఈ, చ్కక్చద ననసని తౌది విషయముల ననుభవించుట చే గనిషిననుకుము ఉఊకళ్ప గి ని 

వినాళములుగళిగి యనిత్యమై వరాధీనమైయుండు; అనంగా న సృక్చందన వనితాది 

విమయనులల్*, గూడికనలషినన్వు-. పుట్టుచు వియోగముగనిగినప్పుడు నశించుచున ల 
wat 1 ఏ న్రృక్చందనావినమయనముల కథీన మై యంన్నందునను విషయనుఖము నిత్యమును 

స్వతంత్ర, మును వానిని య స్థిము, ళ్ గ్ స్వయావభూళం వైనసుఖుము పుట్టుక నశ్చించు 

bw నిటి me, ow నిత్యమై స్వతంత్ర _సుదుంుందు, అట్రెసుఖము నర్వ కాలముల 

దు శ “నించి మున కందతకు సము వమనకు. రొందగియుంంటినను నాత కృస్వరూ'పా 

వ గచ్చ? బ కీ యనుర వమునకు రాక యున్న వని భావము, ఆర్ష “నుఖన్వరూ 

పుండు” *.. ఆశునగ్థిమున ' “వమేన్యబనిన ఆనంద, ఆ పానందః?” ఇత్యాదు తివాక్యము 

ఇంచు వరమ మొన్న! త్యానుధి వన మ్మ ప్రమాణము, నువు సీ నమా థిదశలయందు 

సర్వ్వాఫ్క ముగా ననుఖ వింద: బమిచున్న మఖ మాత్మ వృయావమైనటి, “ఆక స్వరూవమే 

ఉనంద కుం ఆని తిన వక సములు కరము, బలకమున నశ బలంరువులకును తమయొుక్ష్క్య 

గ్గ పు త ॥$ కతోదచుంయంను గల ముకం లు తనయందు "పేను యుధి 
aa స ల సో 

ఇందు చే నాక ఉగినుంనంవన్వరూపుం డని 'తెలియందగు, 

పరయా! ఆత ర్వ రూబకుఖ్లుం బలాని యు సే ఇచా డిం బడోనిము, దాని 

విన్ పంటి Ww fit we EE లే్ళు చయ "1 తట 

య. గ. 
ల్ Fr Ree gs 

ib yn న. 

వరం ఇెఫప్టున వాయు ంానమునకు ముగింపు న్ ఖే, మునుల XS RA 

షే ah జ. స్థం? | శి SEs సము bh wis irs aah న జో 

asa : 

ఆ, ఆగక రూవభూకవై మొన ముఖమును గ యనుభవ పమునకు రాకుండ 

a WA జ్జ 



క  నైషుర్య్యనిద్ధి Te 
సూ, అజ్ఞాననివృ లెళ్చ సమ్యక్ జ్ఞ నస్వరావలాభమా త్ర హే 

తుత్వా క్ట తదుపాడానమ్. ౧౧ 

దం-అ, ఆజ్ఞానముయొక్క- నివృతి లికి ఆత తృ్యయాధాత తృ్యళ్ళానముయొక్క_ స్వరూవ 

ప్రా ప్రీమ్మాత్ర శు శాశణమె యాన్నందుచే నాసమ్యక్ క్ జ్ఞానమును "తా హించుటయే 

యాపళ్యకము, 

తా, నర్వానర్థంబులకు మూల కారణం చాత్ర శ్ర స్వరూపమును తెలినికొనమి, ఆది 

యాక్ర యాధథాత త్య్యమును తెళిసికొనుటచే నళించునుగాని _ జేల్ొక్కు._యుపొయము'ే 

నళించదు గావున యాగ దానాదిక ర ర, ములుగాని, దహారశాంజిల్యా ద్యుపాసనములుగాని 

యజ్ఞానంబునకు నాశకంబులంగావు. లోకమున నజ్జానమునకు నివ ర్హకము జ్జానమే యని 

యాన్ని. రజ్జుస్వరూప వము నెలుంగమిచే. గలిగిన సర్పభంతి రజ్జువయొక్క స్వరూ 

వజ్ఞానము. గలుగుట వలన రజ్జుస్వరూ పౌజ్డూనము నళించిన నివ ర్రించుగాని గరుడభ్యానాది 

కర్ణలచే నిన _ర్టీంచుటలేదుగదా? కావున సర్వానర్థనివృ శి తిని యెపీక్నీంచిన యధికారి 

ఆత తృయాధాత త్య జ్టానమునంచే ప్ర ప్రవ ర్రించుచుండు, ను నీవ కరణములో నాత్రయా 

ఢాక, బ్రక్షానమాను ప్రతిపాదించుశే యారంభిం చినారమని ఫో భావము, 

అవ, ఆత క స్వరూప పయాథార్థ గ్రజ్ఞాునము (గృ గ హింవందగియుండుగాక 1! అయిన 

నట్టిళ్ఞానము వ, మాణాంతరములచేతగలుగదా! "సమ్యక్ జ్ఞాననం పాదన కిద్చగల యధి 

కారి ోకదాంశ్రసులయంచే నియ శము7ా వ్రవర్షి రింపవలసీనపని యేమి యనిన చెప్పుచు 

న్నారు : 

సూ, అశేహారర్డ హౌ త్వాతానవబోధ విషయస్య చ అనాగ 
వృత్యతాది ల"కికప్రమాణావిషమయ తాత "వేదాం 

బానో వాకా దేవ సమ్యక్ జ్ఞానమ్. ౧౨ 

దం=అ, సర్వానర్భ కారణమైన యాత తృస్వరూ పాజ్ఞానమునకు " గోచర మైయుం 

డెడు నాత్ర కృస్వరూపము జేదములకం"కే భిన్న ములగు వ్రత్యతు, అనుమానాదిలౌక్షిక 
ప్ర మాణంబులకు గోచరింపనందున జేదాంకళా స్త్ర మునందున్న వాక్యమువలన శే సమ్యక్ 
జ్ఞానము సం పాదింవందగియున్న ది. 

= ఛా ఆ ధ్యాత్మి కాది దుఃఖరూస ంబులగు సకలానర్థంబులకు కారణం ' 'చాక్త 
న్వరూ పాళ్ఞానంటే యని ముండే వెప్పియున్నా రము, అట్టి యజ్ఞానం చాత్ర క స్వరూపము 
న్యాక్ శ యించి ఆక తృస్వరూపము నే విషయముగా “కొని వ్రవర్తి రించుచుండు. ఈ వ 



౧... సర్వవేదాతసారసంగ్రహము 9 

"కారక బజ్ఞాననోచరం బైన యాక క స్వరూపము వేదవాక్యములవేత నే "కె నియందగియు 

న్నదిగాని. కు సృశ్యక, అనుమానంబులకు గోచరింపదు, అది యొట్లనిన, రూవంబు గలవ 

చార్థము చే త్ర ములకు సోచరమగును, ఆకకు రూవములేనందున ఆత శ్ర స్వరూవము 

శేత్రమలకు సోచరముకాదు, ఒకబ దార్థమన నొకభాగము నేత్రములకు. గన్నట్టి 

మభేయొకభాగము నేత్ర ములకు. గాన్నిందనిచో, ' నాగాన్నించనిభోగము ననుమాన 

ముచేం చెలియనగును, త తృస్వరూప వమున నొకభాగము' నేత్ర ములకు ' గన్నట్టదు గావున 

ఆత తృస్వరూప వం బనుమూనమువే: చెలియంబడదు; కావున. క్ర శస్వరూపయా థార్థ్య 

మును 'చెలియం జేయు . సమ్యక్ జ్ఞానము. చీదాంతవాక్యములచేం జెలియవలసీయంన్నం 

దున సమ్యక్ జ్ఞాన సంపాద నేచ్భగల యధికారి వేదాంతములయం దే నియమముగాం 

చివరి వవలయునని యభిప్రాయము. ' ఇందు'చేత యాత త్మ స్వరూవ యాభధాత త్యజ 

నే రకలానర్థనివృ లిరూవ వ,యోజనంబునకు సాధనం బని యు, ఆక తృస్వరూవమే 

విషయ మనియు? 'జెవ్చంబ డెను, నంబంధము యభాయభంబు?గ నూవాంజేయవలసినది. 

అనంగా వయోజనమునకును. దానిసాధనములకును_ సాధ్య సాధనభావనం బంధం బని, 

అధి కారికిని. _చ,యోజనములకును_ పాం ప్రావ్యప్రావక సంబంధమని, ఆధి కారిసాధనంబులక 

ప్రా _వ్యప్రావకసంబంధంబని, అని కారిసస నులక _ కొకుభైతాగంబంధుల? యివి 

భషుగా నూహీంవనలయుం. 

_ అవ. ఇప్పుడు ప్రకరణలతణమును కెన్వచు నింతవణకు _నువపాదించిన చశర' 

ణారంభ ప్ర లెజ్జను ప్రౌరంభించుచున్నారు.- 

సూ, అతః అశేష, పదాంత సారస సంగ్రహ పృకరణ మిద. 

'దం-అ కావ్రన సకల మైన చేదాంశములయొ క్క సారమును నం గ్రహించి వతి 

పాదించు నవ (పృకరణము మాచే నారంభింపబడుచున్న ది. ఇ 

శా, “సఉవటకుం 'శెప్పినవిధముగా నధి కారి విషయ (వ యోజనములు కలిగి యు. 

న్నందునను (ప్ర ప యోజనము త _క్వ్వజ్ఞానముకంయె దుజియొకసాధననము చే సిద్ధింవకపోవుట 

చేతను, నకలమైనయు పనిషత్తులను "సొక్ళటిగాంతేసి వానిలో నుపొాసనాభానములను 

వదలి సారమైన నిర్విశేవ బృవ్మాపతిపాదకభాగమును. సంగ్రహించి. నం కేపముగ 

నీ ప్ర కరణమును శేయుచున్న్నారమని భావము, ఇందుచేం. బె (బి, కరణముయొక్క.ల క 

_ ణము నూచించంబడినది. 'శాస్రై)క చేశవిషయం శాస్త్ర కార్యాంకశేస్థికం, ఆహాుకి 
క ర్యా నావ ౯ తు భేదం విపళ్ళితర ఆని ని ప్రకరణలతణను. ఛార్యారాడ్యలనేం 



జెన్పంబడినది.. అంగము ఉపాంగములతో వ్ర, వ థానార్భము నువ పొదించునది శాస్త్ర మ 

నంబడును, అట్టిశ్శాన్త ములోని యొకభాగషునుమా శ్ర ము 'వ్రతిపాదించునదియును, 

శా స్త్రములోం జెప్బంబడినవిషయమున సంపేవముగా సువ వన్యసించు గృంథభము ప్రకరణ 

మనంబడునని వెళ్ల్ కార్థము. ఊపనివత్తులు నిగ్విశేషం బె సచ్చిదొనం దాత్త్మ కంబగు వర 

మాత్మ ను వ వృథానముగా చతిపాదించుచు, నట్టివరమాత్త త్మస్వరూపజ్ఞానమున కనుకూల 

ముగ నావరమాత్ర కవిద్యాసం బంధమువే 6 గలిగిన సగుణస్వరూవమును, సగుణస్వరూవ 

ముచేం నలంగుచున్న నిఖోల వ వ,వంచసృష్టిస్థితలయంబులను . హానికి యువ కారకంబులైన 

జపధ్యానాదులను విస్తారము? . వివరించిెపి స్పినందున శాసన స్త్రమనంబనును, ఆట్టిశాస్త 

ముచేం 'జెప్పంబడినయర్థములలో నేక దేశమున ముఖ్యమును నగు నిర్వి శేష చరమాళ్త 

స్వహవమన మాత్రము గ్ల గ్రహించి సం కేపముగ వివరించిజెవ్వ న్నీగ్రంథము ప్రకరణ 
మునాంబడు.. 

మును. ె ప్పందలఃచి ఇపటికోకమునప సంబంధమును వక చున్నారు... 

యంలో 
'సూ. తశ్రాభిలపషితార్థ ప్రచయాయ ప్రకరణార్గ సంసూత్ర 

UU) వ. గ 
శాయ చాయమాద్యక శొక, ౧౮. 

దం-అ. ఆవ, ప కరణమున కోరంబడందగిన యర్థమునుచెవ్వ నీ వ వ్రశరణము వనిద్ది 
థి 

నొందుటకును శో కరణములో వివరించ బనునర్భ మును " నూచించుటటనో నీమొదటిళో 
య 

“కము ద్రవ శ్రించోరున్నది. 

తౌ. గ్రంథమును జేయుపారలు గ గ్రంథారంభమునందు. జేవతానమస్కారరూ 

వమన మంగళాచరణమును జేయందురు. ఛబేయుమంగళము గ్రంథమును నిర్విమ్నముగ 
బరిసమా స్తీ ప్రీనొందిం చాను. శిహ్టులగు వా రా గ్రంధమును జేకాని లోకములో ద్రవరి రిం. 

కేయుటకునో సాధరమై యుండును గావున ముందుగా. వర చేవ తానమసా_రరాహమెన 
మంగళము నాచరించుచు ,గ గ్ర,ంథమును జదువు వారల కీగంథంబునందు. వృత్తి లెకలుగు 

ట' కనోకూలము 7 గృంథృవ కు ప్రతిపాద్యములను పిషయ ప వ్ర యోజనముల నూచించుచు మొ 

దటిక్లోకము ప్రవ _ర్తించుచున్నది. 

అవ, శ్లోకము నుదాహరించుచున్నారు. __ 

జా ఖానిలాగ్న వ్రిబరత్, సంతం న సక తేనాదకం యత. 
_ _శాష్టుకచ్ళిడే నము స స్తై పనయ్ బుద్ధిసాతేణే.. ౧. ౧౫ 



౧] సర్వ వేదాంతసారసం గ్రహము. an 
దం=అ. ఆకాశము, వాయువు, లేజస్సు, జలము, భూమి వీనియొక్కస్వరూ 

వము పువ్నమాలికవలన సర్పమువలి యొవనివలనం బుప్టైనో అట్టియజ్ఞానాంధ కార 

మును నివ ర్షింవం జేయు వాండును, అంతకకరణమునకు సాక్షీయుతైన వరచేశ్వరునకు 
నమన్కా-రమున జేయుచున్నాను, ల్ 

తా, వృథివ్యస్నే “పీజోవాయుంరా కాశంబులనో చంచభూతములును, సీనికి కారణా 

ములైననూవీ తభూతములై దును, వానికి కారణములగు వృకృతినువాదవాం కారములున 3 

పనిచే నిరి ర్మింవంబడిన నీకాదశేంద్రి యములునో వంచప్రాణములంనే, జరాయుజాం డజ 

స్వేదజోష్భిజ్ఞంబులను. చకుర్విధభూతమలును నలిగి విస్పష్టముగం గన్సట్టుచున్న యీ 

(వృవంచమంతయు కనుచీకటిలో (బడి యున్న పువ్న మాలికవలన సర్వము ద్రకాశించి.. 

నటుల మొవనిపలనం (బ,కాళించుచున్నదో యిట్టివాండు పరమాత్మ, అనగా నుందాం. 

ధకారమున నున్న పుష్పమాలికను జూచినప్వుశు ఇది నర్పమని భాం తియుదయించును. 
ఆసర్పభ్యాంతికి కారణము పువ్పమాలికయేగదా? ఆ ప్రకారమే యజ్ఞానావృతమగు 
పరమాత్మ ను జూడంగా _నిద్ధివృవంచమని భాంతి ? గలుగును, ఆట్టి వ క్రవంచభాంతికి ' ఇార 

ణము వరమాత్త యే యర్థము. అ అట్టిప్ర వంచథ్యాంతిక జారణామై అంధ కారమున సూర్యు 

నివతె యజ్ఞానమునం కయ శ్లేవములేక పోంగొట్టువాండై జడములగటనే స్వత! వ,కా 

శించుయోగ్యకయు, నన్యములను ప్ర కాళింవం జేయు యోగ్య తయంంను "లేకయుండిన 

యంత! కరణవృత్తులకు (ప, కాళించుయోగ్యతను నన్యవిషయములను ప్ర వ కాశింవంజేయు 
యోగ్య తనుగూడ గలుగంజేయుచున్న వాం డై, పరమేశ్వరు డని చే పొంతములయందు 
ప్రసిగ్ధముగాం శె వ్పంబడుపర్మబృహకొణప నమస్కారమును చేయుదునని భావము, 
ఇందులో పర మేశ్వరనమస్కాారరూపమెన మంగళము శబ్దశ క్షిచేత నే గన్నట్టుచున్న ది, 
బీవార్త | పరమా ల్షైళ్యంబ నే (స్కకరణమున చెవ్ప్చంబడువిష యమును, అడ్జాననిపృ త్తి 

యే (ప్కయోజనమును, అర్థళ క్తి క్రిచే సూచింపంబడుచున్నవి, అదియెట్లనిన, ఆంతఃకర 
_ణమునకు సావ్షీయగు పర మేళ్వరునికొజకు అనియే చెప్పినందున బీవాత్త పరమాత్మల 

యొక్క. ఐక్యము సూచింవ: బడినది. అజ్ఞా నాంధ కారమును నశింప జేయు వాండని ని ప్పి 

నందున నజ్ఞాననివృ త్తియే ప్ర పయోజనమని సూచింవంబడినది. మౌవితోంబుట్టు మనుహ్యాది 

భూతములు జరాయంజములన్ని గ్రుడ్డులలోనుండిబుట్టు వకీస సర్వాదిభూత్రము లండజములని, 
_వెమట చేతనే ఆవిరిచేతను బుట్టు మశకమక్కుణాదిథభాతములు న్వేదజంబులని, భూ 

మిని 'భేడించుకొనిపుట్లు తరుగుల్మలళాదులు ఉాద్భిజ్జంబులనియంు. "జెప్పంబ మను, - 
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అవ. ఇంకను తర్వాకళ్గోకమునకు తాత్సర్యమును చెప్పుచున్నారు... 

వాక్యము. సీసం వ సృదాయస్య చోదితప ప్రమాణ పూర్యకత్వు. 

జ్ఞాపనాయ విశిష్ట గుణసంబంథ సంక ఛాక్ని క గురో 

ర్నృమస్కా-ర క్రి క్రి యా. ౧౬. 

దం-అ. తనయొక్క విద్యాప్రాఫికి ఆచార్యులే కారణమని "జలియంబజేయుకొ 

అకు యోగ్యంబు'లై న గుణములయొక్క_ సంబంధమును 'జేర్చుట 'మొదనై నథరువులకు 

నమస్కారముకూడం జేయ(బడుచున్న ది. 

తా “ఆచార్యా దేవవిదితా విద్యాసాధిష్థం ప్రాప వల్ ఆచార్యవాక పురుషో వేద” 

ఇత్యాది ఖు శోతివచనములు, ' సద్దురుకటాత్ముచేం బొందంబడినవిద్యయే. ఫలకారి యని 

శెవ్వుచున్నది. అట్టి సదాభార్యనంప్ర పృదాయక్ర మముగ వచ్చినవిద్యయే లోకములో. 

శిష్తులవే నాదరింపం బడుచున్నది. కావున సీ గ్రంభక ర్త ర తనకు ప్రా _ప్తించినదియు సగ ౦ 

ములో తాను పృతిపాదించు (బవావిద్య తనకు నచాచార్యోప బజేశముచేకణే లభించి. 

నదిగాని శ్వబద్ధిక నూహింవం బడినదిగాదనియం? జలియంబేయుచు నట్టిస సదాచార్యుల 

నమహాగుణములను కీర్తించి వారికి నమస్కారమును జేయుచున్నారు. “వర జేవతానను 

స్కారమునువలె గురునమస్కారముంగూడ నవశ్యక _ర్లవ్యమని “యస్య చేశే పరాభ క్రి క్రి 

యథా జేజే తథా గురౌ, తనైతే కథతా వ్యార్జాః ప ప,కాళ్యంలే మవోత్త్య నః” అని 

శ్రతిచెవ చున్న ది. ఎవనికి 'పరమేశ్వరునియం దత్యంతభ కి సగలిగయుండునో ఆట్టిమువో 

సరుషునశే గురువువే నుపదేశించంబడిన య ర్థంబులు దక ళించును; ఆనంగా ఫలించు 

నని శ్రుత్యర్థము. స్ఫృతి. “ఆచినోతిహి శాస్త్రార్థా నాచారే స్థావయత్యపి, స్వయమాచ 

రతే యస్తా త్రస్తా దాచార్య ఉచ్యశే. అని .యాభార్యులయొక్కలతుణము న్య ఎ్రతులయందు 

శేష్పంబడియున్నది. వేద వేదాంగాదిశా న్మ్ర ములయందు గలయ ర్థము లన్నింటిని దాగుగ 

విచారించి తెలిసికొని త న్నా శ్రయించినశిష్యల కాయర్థముల "వజేశించి యనుష్టీం 

వంజేయుచు తానునైత నూఢయర్థను ననుష్టించువా( డాచార్యుం దన బనునని స స్ఫృతివా 

. క్యమున కర్ణము, ఇందు చేత శా న్త్రవ్క వ తిషాదిశమైన యర్థమును డెలిసీ యువ బేశించు 

వారే యాహార్యలుగాని స్వబుద్ధి చేత గొన్ని యర్థముల నూహీంచి చెవ్వువార లాచా 

= ర్యులుగారని లియంబపుచున్నది. (గ గ ంభక ర్పయును ఆచార్య పదమును బ యోగంవ 
Wy 

. వఠనీనచోట నుదితృప్రమాణవదమును ప్రయోగించి యీయర్థమునే సూచించిరి, ప్రమా 

'ఆజమనంగా య థార్థక్ఞానమును గలుగ జేయు వేదాంత వాక్యములు; వానిని ఉవడేశించి 

శశ్వ్యార్థమును దోధేంచుబార లాచార్యులని యుదిత వ వ ,మొణాళబ్దమున కర్థము, 
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అవ, ఆచార్యులవలన తెలియంబడినవిద్యయే శ్రే శ్రేన్ధ మైనఫలమును ఫాందించును, 

ఆచార్యులుగలపురువుండు బాత తము చాటుంగును. 

న్స్. అలస్థ్వాతిళయం యస్తా ద్వా స స్థమబాదయః, 
గరియసే నమ స్తన స్మ అవిద్యా గంధి ఖేవనే 9, ౧౭ 

_దం.అ, కమస్ "మొదలగు వ ప్రత్యయములు ఎవనికంయె ఆన్యులయందు ఉక్కు 

స్ప్రతను (శ్రేస్టశ్వమును లభించక మరలిపోయెనో ఆజ్ఞానముయొక్క- దృథబంధథము 

శ నను ఛేదించిన యాగురువుకో అకు నమస్కారము చేయంబడుచున్నది. 

_ తా, లోకములో కమవ్, ప్ర శ్యయమును నిరతిశయాదిశబ్దములంను సర్వ ప వ కార 

ములచేశ న్రేస్టత్వ మెచ్చో పరమావధినొందియుండునో అట్టి. “వన్తువుయొక్క శ్రైస్టత్వ 

మును చెప ప్వచుండును, ఆట్టిశబ్దములే నుహోత్తునికం కం అన్యులయందు శ్రేన్టత్వ మెక్కు- 

డుగా సిద్ధింవనందున అన్యుల నందలనువదలి యేమవాళ్తుంజే సర్వవ్ర, కారములవే 

- నందజకం యొ శ్రేవ్ధండని. చెప్పుచు సర్యవసిం'చెనో అట్టి - శ్రీశంకరభగవళ్చాదులను 

నామభేయముగల మాగురువులకొ ఆకు నమసా్కారముంటేనెదను. మోగురువులం _సర్వప్ర 
కారముల'వే సర్వ శ్రే శ్రేన్దులని మోాశేలాగునం 'దెలియవచ్చెననిను నాయొక్క వృాదయముం 

నావరించియున్న యజ్ఞానము. దృథ మైనముడివ లె నన్ను బంధించి. సంసారసము 

ములో ముంచుచుండు నజ్జాన గృంథి యింతవజి కెన్వరికిని ఛేదించ త్యయక మ 
-నదానిని యామాగరువులు'భేఏం చి ఛిన్నఖిన్నంబులు గా. ధ్రెంచి నన్ను సంసారసము దృ 

ములోనుండి లేవనెత్తి సుఖింవం బేనీరిగావున ఈమాగురువు లే సర్వ, వ కారములబచే సర్వ 

శ్రే వలని చేచెటింగితిని, ఇట్టిగురువులకొ అకు నేను నమస్యా రంషు లనవరతంబు గా 

వించెదనని భావము, “ఆత్మ నావు గురోర్నామి ఇత్యాదిధర రృశ్వా స్హ్రవచనము తననామ. 

మును సరువుయొక్క నామమును. కలిదండ్రులనామమును, ఇంకనూ పూజ్యులగువారినా 

మములను (బశ్యతముగాం. జెన్స్పంయాడదని చెప్పుచున్నందున నిచ్చో నీ గృంభక ర్త 
స్వగురునామమును వ వ్రత్యవముగ నుచ్చరింపక వర్యాయముగాం 'జెవ్పిరి, ఈగృంభ 

క ర్రయగు సురేశ్వ రాచార్యులు మండనమి గ్రస్రలను నామముగలవాై కుమారిలభొట్టా 

చార్యులకు- శిసన్యులై యుండి. కర, మామాంసమం దత్యంత శ్రద్దగలిగి బ్రహమిమాంసా 
వచ్వేషంబుత్ సన్నా స్రసులనినమా శ్ర మున నె మండివదుచు త ల్క్ళాలముననుండిన దండి, 

బాణ, మురారి ఛట్టభాస్కర, ఖండనళకా, రొ దయనాచార్యాది వండితుల చెల్ల నోడించి 

కర ర్మ్యమామాంసామతంబు చెల్ల భూమం డలంబున © శ స్పీనొందం జేసి శేజరిల్దుచుండ 

Fp చ్రశంక రభగపశ్చాదు లీనం డనమి ట్రనికరంబునటం జని సకలశా స్రంబులలో పీ సీత 



14 నెమ్ము ర్యరనీద్ధి. [అ- 

నితో నూటుదినంబులు వాదించి వరాజితుంగావించి చేదాంకమోమాంసాళాస్త్రం 

బునం దాఖిముఖ్యమును గల్పించి పరమవాంసపరివ్రాజకుం గావించి కృతార్జునిం జేసె 

నని శంకరవిజయంబునంగలకథ నిచ్చో ననుసంధింవవలయు:ను. 

అవ, మూండవళ్లోకమునకు. దాత్పర్యమును జెప్పుచున్నారు.-. 

వాక్య. నమస్కార నిమి త్త స్వాశయావిష్క-రణార్థః ౧౮ 

. దం=అ. నమస్కారమునకుం గారణమైన తనయఖిస్తాయ మును చెలియం జేయు 

టయే వ్రయోజనముగాలలది యీమూండవ శ్లోకము, 

తా, శెండవళ్లోకములో తనగురువులకు నమస్కారము బే కారణమును బట్రిబే 

నీరో ఆ కారణమును స్పష్ద్రముగంజెలియజేయుటశై మూ (డవళ్లోకమును జెవ్పుచున్నారు. 

నో వేదాంతో దరసంగాథం సంసారో త్వారి నస్తుగమ్, 

జ్ఞానం న్యాకృత నుప్యనై్వై ర్వమ్యే గు రగెనుశికయా. ౨ 
దం-అ. వనివత్తులయొక్క_ గర్భమున రవాస్యముగా నుంచంబడినదియం " 

నంసారమును నిరాకరించునది యం పరమార్థ వస్తువును బోధించున దియు[ైైన జ్ఞునమును 

ఇతరవ పండితులచే వివరింవంబడిన_దైనను సరువులయాల్ఞ్మ చే చెప్పుచున్నాను. 

తా. వేదాంతనులనిచెప్పంబను బృహదారణ్యక ఛాందోగ్య ముండ కాద్యువని 

పుత్తులలోం "జెప్పంబడియుండినను అవరిశు ద్రాంత8కరణగలవారి చేయ చెలియ శక్యము 

గాక పాతాళమందు పెట్టంబడిన మపహోనిధి వలె నతిరవాస్యము గానున్న త్త పజ్ఞునమును - 

చే న్ గ ంథములో విపరించుచున్న్నాను. ఈజ్ఞానము జీవాత్మ వరమాత తృలయొక్క. ఐక్య 

మునుపప్పి బీవాత్యయందు గన్నట్టుచున్న సర్వానర్థనం 3 పాదకంటైన సంసారమును నిశ్ళే 

పషముగ చిమ చేయను. ఇట్ట జ్ఞానము నింతకమును పే పే కృష్ణ ద్వైపాయన ఫోక గాొడపాొ 

దాది దువామునుల చే విస్తారము? శారీరకమీమాంసాది గ్ర ంభములలో - వివరించబడి 

యున్నందున చ్చ సీ గ్రంథమును రచియించుట య నావశళ్యక మైనను మాగురువులు నన్నా 

కగృంథమును రచియిరపనన్ యాజ్ఞావించుటచే వారియాజ్ఞ్య ను వరిపాలించుటకై నేనీ 

గ గ్రంథములో వూర్యో కమెన జ్ఞానమును 5 వివరించుచున్నా నని భావము. శీ శ్రీశంకరభగ 

'వత్సాదులవారు తామురచియిరచిన ట్రవ్మానూ క్ర భామ్యమున ఫాక్ళవా. ర్రికరబు చేయిం 

వంబూని నురేశ్వ రాచార్యులవారికి ఆబ్ఞాపించిరి, వద్ధ పాదాదిళిష్యులు సులేశ్వ రాణా 

_ ర్యులం కర్మ మామాంసయం దతి శ ద్ధకలవారు గావున (బవాసూత్ర, భావ్యమునకు వ్యా. 

ఖ్యానముచేయుట తమ కసమ్మక సిం. అంతట శ్రీశంకరథగవశ్పొదులవారు సురేశ్వ 

రాచార్యులంజూచి. వారి నొక వేదాంతప్ర వ కరణ గ్రంథమును రచియింపుడని యాజ్ఞానిం 



౧.] సరె. ద ఇంగా సః సర్మిస్సహొము. lo 

చరి. ఆయా సవలంబించి సుేశ్వరాచార్యు ల్మ్ృంగమును నిగి కించిరని శంక రదిజయ 

ములోని కన 'నిచ్చోట వననునంధించ వలయును, 

అవ. సీయూ! శొవ్ర! రణములోం శెప్పంబడ్లినవిషవయము జీవాఖిన్న బ్రవాన్వ 

రూజమని భెప్పితిరి, ఆది సంగతము కాదు. కొంఠజెగిసే కొంత చెలియ కయుందువన్తువు 

విషయంబనంబ వం, అనగ సామాన్యా కారంబని, విశేఘాళారంబని 80డూ కారములుగల 

ఇన్తువుతో సామాన్య్యా ౩ *గంబు చెసి విశేషి కారంబు జెలియకయున్న యాకస్తువునందు 

నిభారము విశేష కారము నిర యించుటకు వ్రృన_ర్థించుగానున నది విమయమనం బమును= 

బ దృభ్గన్నరూవము నిరా ఇారమైనందున సామోన్యా కా వశీ మోకారంబులు లిం 3. నులేవు 

గావనచే త్రవాకొంతభాగము తెంయుబడి కొంత్రభాగనము. తెలియంబడక యందు 

నగిగూదు, నమ్మగృము గాః జనియ: బడనిదనియే చెప్పంచగియున్నది. అట్టి బ బస వాన్నరూబ 

మా వ్రశరణమున కట్టు విమయమగునుక్ ఇావ్సున నీవ, కరణమునకు విషయము లేదన 

= శ ఇ నూనేకు శ్లంకీందుచు రత్పగహారార్థంబు గా ను క్లసక్లోకము చెన్చంబడినదని పెన్ను 

. [సే pr 2 pe] a Wa . pr ఫ్ లాలో శ న్న శ న. బాకి. సం విషయం ౪ కరణ తి కో త దువనా నః. ౨౦ 
Wd ad wu on 

సంక వ కరము వతి పొద్యార్థము కొల దనీినచో నావ్రతపాద్యార్థము 

యొక... విదూవణ సయ బదు ను. 

ల, న్న చం 
Ws Red 

GE wut 

స కరాదన్ళు 

| గ అ త i | షా. స్స pe phe, 

తు. టలు % (| a hh Wn శ a sh ha * “rr es (a # 

సీ wg 

నీయొక్క ప్ర త, కము. గలుగు చుండ; గ జీల డ్రి ా కిజడబాదా 

క శము గలుసుకో ౩ జేనిక్ 

సాధి స్థాన ర్య వల యం స. స్స వో నవ వ 'పంచనమారోవ 

టె ఇాళిందుయోననత లేళ న, చిదాక్ష్మ శీపల ముద మైనందున 

ఖీ + 

సో 

డో కేం: వన oe లక మునకు! భుటనుు . వదా ములును చ్ మూలే నందున 



16 నై పహప్కు ర్శరిసీ ద్ధి " [అ- 

సంబంధించిన నుటవటాది వదార్థములును సర్వమూ ప్రకాశించును. చిదాత్ర క విస్పష్టముగా 

ర, 

వదార్థముసైతము భాసింపదు. కావున మా బి, కాశకమె చ 

వదార్థముల కన్ని ౦టికి నాంతర్వమె సర్వసాతీ మై డేహెం ద్రి, యాది సర్వ చపంచాభ్యా 

సాధిష్థానంబైన చిదాత్త్యయొక్క స్వరావయాథార్థ ర్ధ్రము శారీరక ళామ్యది గ,౦థము' 

టల విస్తారముగ, _ జెప్పంబడి యున్నను చిదాత కృస్వరూవ నిక్ష యార్డ మై వలసిన 

సందర్భమంతయు నొక్క_చోటను జెవ్స(బడియుం డనందున బుభుత్సువులబుద్ధి చిదాక్ర 

స్వరూపయాథార్థ బ్రవూను క్వరలోం జెలియంజాలక చిక్కు_వడుననియోచించి చిదాత్త్మ్య 

నస్వరూవనిర్హ యముకొణకు కావలసినసందర్భ మునంతయును చ్చే సీ గృంథములాో నొక్క. 

చో కేరి విస్పష్ట్రముగా .సంగ్రవాముగం జెవ్వుచున్నానని భావము, ఇందువే సర్వ 

వ వంచాధ్యాసంబున కధిష్థానంబై సర్వవదార్గ ప్ర శాశకంబె సర్వసాక్నీయె స్వయం 

శ్ర, కాశమాన మై యద్యితీయమె జేవాభిన్న మన బ్రవ్వన్వరూవమే యో పృకరణమునకు 

తి పాద్యవిషయమని చెప్పబడెను, ఇట్టి పరమాత్మ నిరా కారం'బెనను 'ఫచ్చిదానంచా 

క్త కమైన సామాన్యాకార మొకటియు . సర్వసాక్నీళ్వ నర్వాధిష్థాన త్వా ద్వి తీయ త్వా 

చ్యాకార మొకటియు ₹0జాకారములు మాయచే నొందియున్న ది, వానిలో సచ్చిచా 

_నందాకారము బ్రత్యతముగం 'దెలియంబడుచున్నవ్పటికిని సర్వ ఫాటీ త్వా ద్యా కారము 

వేదాంతవాక్యవిచారముచేళ నే (గ్ర కాళింపందగియున్నది. ది. కావున చిదాత కృయొక్క. 

'భాగము'వేత్ర శకాళించి మజీయొ కట్రాగము చే. బ్ర, కాళింపకయున్నందున విషయమనం 

. బడును, ఐటి ప చిదాత్మ యని వెష్చంబడు బ (బృహవ్మస్వరూవ వము ఈళాశ్ర్రమునకు. వ వృతిపాద్య 

విషయమె యున్నది. “భుటో సి స్తీ భఘుటోభాతి, ఘటజఇస్ట్రకి ఇత్యాది లోకవ్య వహారముల 

యిన్ని ంటియందును నచ్చిదాశందములం పృకాళించుచున్న వి. 'ఘ “ఘీ భుటో ప్పి సో ఘుటముకలదను 

వ్యవవారమునందు సత్తయును, భుటోభాతి”. ఘటము (వ,కాళించుచున్నది యనేవ్యవ 

హోరమునందు ప్ర వ,కాశమని చెప్పంబకుచిత్తును, 'భుటలఇప్టకి. భుటము ఇప్ప మైనది యనువ్య 

వవారమునందు ప ఆనందమును భాసించుచున్న ౦దున బ బృవాయొక్క సచ్చిదానందా కారము 

సామాన్యముగా, 'ెలియంబ నుభున్న దని తఖండగచ్చి దానం దశ్యా ద్వి తీయ త్వాద్యా కార 

ము చేదాంతవాక్యవిచారముచేసినంగాని చెలియబడదని యెజుంగునది, 

FF . అవు ద్రవ్హన్వహావయా థార్థ గమును స్పష్టముగా? "జి స్పినందున కనయావ్రా 
ర్యులు. బ్రృవస్వరూవమును. యథార్థముగ శ ప్పలేదని తోంచుచున్నది. అందుచేం దన 
యాభార్యులకు ద్రెవ్మన్యరూవము భాను చెలియ లేదనిగాని విపరీతముగం - 'చెలిసీనది 
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_యినిశాని ఇెప్పవలయంం, అట్లు ఇేష్పినచో: దన కాయాచార్యోవటేశముబేం బ్రా చ్రా క్రిం 
చిన (బి వ్యాజ్ఞాన మజ్ఞానప్ర్రాయమని గాని వివరీతమని గాని వెన్న వలయునుగ దా! అవ్వ డీ 

గృంథమున బ్రక్మన్వహావయాథార్థ న్ధ్రమునో స్పష్టముగా చెప్పెదనని చేసీన వ వశ య 

_సంగతమగునని "యోచించి తనయాచార్యులయం దజ్ఞానవివ వరీతజ్ఞానములు శేసనిచ్వో పట 

కీయు _క్లరళల్లోకము న గింఛచుచున్న దని శెవ చున్నారు, --- 

వాక్య. నివథీత్యప్ర  కరణార్హ వ్ర రోచనాయ అను క్త దురుకా ప్రా 

మాణ్యాళరణళంకా న్యుదా నేన. స్వగురోః (ప్రా న 

ణో వ్ర్వవక్ష సమ్. ౨9 

ద౦=ఆం వెప్పందలచిన ప వ ద్రకరణా ర్థమున శిష్యులకు రుచినిబుట్టించుక అకు ఆయ 

- థార్థవాదిత్వబుద్ధికి నిమి త్తములైన ఆను క్షదురు క్రములయొక్క_ శంకను నిరాకరించుట 

వక స్వాచార్యు లకు యథార్థ వాదిక్యమును వర్ణించుట యావశ్యకమ్రైయున్న ది, 

ల తా, ఈ వ్రకరణమున తొను జెప వృందలంచిన యర్థ్ మునందు శిష్యులకు, రుచిగ లిగి 

నంగాని వా రాయర్థ్యమునందుం బ్ర, వర్షింవరు గావున శిష్యులకు రుచినీ యవశ్యముగా 

సం పాదింవవలసియున్నది. " ఆందులకె స్వాఛార్యులు యథార్థ వాదియని, సర్వజ్ఞ 

లని చెప్పి వారియన గ నాము చే. దనకు ప్రా ప్రించినజ్ఞాన మూప్రశరణములోం "జెద్చం 

_ బడెనని వర్గింవవలయు, తనగురువులు నిరి కరచిన శారీరకభాహ్యాది గ ౫ ంథములలో ఇెవ్చ 

'వలసినయర్థ ములు ఇెవ్చకపోవుటగాని నిపరీతముగం జెహ్వుటగాని లేదుగావున స్వాచా 

ర్యులు సర్వజ్ఞాలును యథార్థ వాదులును అని భావము, 

శ్లో, గురూకో 'వేదరార్థాంక స్తత్ర, నో వచ్చ క్రిత 
౨ సహా స్ర కిరణవ్యా స్తే ఖదగ్యిత కింప్ర, కాళ యేత్ . ౫.3 

'దం.అ. వేదములయొక్క స్వీనాంతము ఆచార్యులచేం "జెప్పంబడినదిం ఆవేద 

సిశ్థాంకమనందు సామర ర్భ బ్రములేనందున నీేమియుం. కెప్పంజాలను. సూర్యునిచే 

వ్యాపింవంబడిన (వ్ర వ కాశికిపంపేయం బడిన) విషయమును మిణుగురుపురువు లేమి ప్రకా 

శింవం జేయణలదుగ 

తొ. అన సృర్యమాణక_ _క్ర్రృకంబులయినందున పురువ వ్ర ణీకంబులు గాకయుండి : 

భ్ మ, విప్రలంభము మొదలగు దోషములకు దూరమై యన్నంటికి శ్రే శ వ్వమగు వమా 

ణగ్రంథమలై న '-చేదములనెల్ల చక్కగా . శోధించి, యాళోధనచే "వెలువడిన 

సారమును శారీరకభాష్యాది గ్రంథములలో. ట్రవ్యాస్వరూపయాథార్థ నోచరంన్లైన 
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సిర్దాంతను నిస్సృందియముగా మాగురువులవే (వతిపాదింవంబడియున్నది. ఆయ ర్థమున 

నే నెక్కువ గాం జెవ్వున జెంతమ్మాత్రమును లేదు. అంత _శథికముగం జెవ్వటకును గాని, 

యంతమాత్ర్త్యము వెప్పటకుంగాని నేను శక్తుండనే గాను. సూర్యుం ఉొకవస్తువును బ్రైకా 

శింపం జేయుచుండంగా మిణుగురుపురు వావస్తువును తనళ_క్రివే సూర్యునికంశు యొక్క 

వగంగాని, యంతమాత్ర, ముగాని (వ కాశింపజేయదుగదా ! 2? శారీరకభామ్యాదిగంథ 

ములలో మాయాచార్యలు చెప్పన. యర్థము చేనములయొక్క. తాక్సర్య మే గావున 

దురు క్షముగాశేరదు. “న్లో. గుళబ్ద స్త స్త రధకారస్యా ద్రు ద్రుశబ్ద _స్తన్నిరోధకః, అంధకార 
నిరోధిత్వా ద్య దురు రి త్యభిధియతే”? ఆను నిర్వచన్నపృ కారము నూగురువులు అజ్ఞానాంధ 

కారముబే వ్యాపింప బడిన సంసారమహారణ్య ములో బడి దరిగానక యయాందులాడు చున్న 

జనుల యజ్ఞానాంధ కారమును బో.గొట్టి రకీంచుకొణికు శారీర కభాష్యాది, గ ంభమను 

తీక్లమెననూర్యబింబమును కల్పించిరి. కావున మో తేచ్చ్భాపరుల కపేక్షీతములైన యర్థ 

ములనన్నిటిని జెప్పిరిగాని కొన్నిటిని చెప్పక పోయినది లేదు. కావున వారియం దస్రో 

మాణ్యబుద్ధిని జేయందగదని భావము, గురుళబ్దములోని “గు” అనునతీరము ఆజ్ఞానారన 

కారమునో "జెవ్వును, “రి అనునకురము దానియొక్క నివారణమును జెవ్వను, కావున 

నజ్జనాంధకారమును నిరాకరించువారు గురువని చెప్పంబిశునని నిర్వ చనక్ల్లి'కార్థము, 

ఆవ, జ్ _క్లరళ్ణోకమున కవతారిక చెప్పబడుచున్నది, 

వాక్య గురుకై వ వేదార్గస్య పరిసమావితత్యా త్ప్రకరణోకా 
ఖ్యాళ్యాద్యప్రా మాణ్య కారణాళంశేతి "చే స్ు దా 

సౌర ముపన్యాసః. ౨౦ 

. దంల. ఆచార్యులచేకణే. వేదాంతసి ద్ధాంతము సమగ్రముగా చెప్పి సమా 

వీనొందింపం బడియుండం గా మో రీ ర్స్ ంధరచనకో గడంగుటకు ఖ్యాతిలాఖ పూజలను అ 

ప్రామాణ్య కూతువులయొ క్క శంకళటగునని యనినచో దాని నిరసించుళొజుకు నుత్తర 

భ్లోకముయొక్కరచన యావశ్యకమయినది. 

ళా. మా కాచార్యులగు క్రీ స్తీ శంకరభ గవత్పొదులే జేదాంకస్నీదాంకము 69 

త లేకుండ నిశ్చయించి గ్రంథములస వేనియుండి. కావున తా మగ్ ంభమును జేయు 

టకు కారణము ఇన్నించద్ల: ' ఆచార్యులవారు శారీరకభామ్యాది గ రసములయం దచ్చ 

టచ్చట నర్థాంతరమధ్యమందు చే్చవెస్పిన తత్వ్వార్ధమునంత్రయు నొకచోటం జేర్చి 

మేము వెన ప్పవలసీయ. న్నది. అదియె యీ ౫ ంభరచనకో గారణమనిచెప్నినచో సాచా 
ల 

ర్యులవాలే యుపచేశసావా స్తీ మొదలగు గ గ్రంథములను. రచియించి వానియందు తత్త్య్వార్థ 
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మునంత నొకచోటఃజేగ్చి చెప్పియున్నందున నావిఫమున చెప్పందగినఏిగ నుండలేదు, 
గావున మోరీ గ ంథదచనకు కరణము వ్యాతి లాభ పూజలశని ఆ “ంచుచున్నడి, ఖ్యాతి 

లాభ ప్రజల నెపేీతీంచువారలు తఆచుగా సప్రానూశోకులంగ నున్నారు, అట్టి యప్రా 

మాజణికుల చ రచియించం బడిన నరములు ుముతువఫ టల కె ఆదణేయం'బె యుండదు 

నని ఫొందథు శంకిం చె 5; ఆశంకను నిని ఏదుటకొఆి కీఫైోకము కోద్చంబనుచున్న ద, 

మ్య్యూలియనం౫ా § ర లాధమనంళా. రా సన్ని థానమున స గ్ మును వినుుం చన వా 

రిప నియ్యంబను భనకనక్ట వ న్హచాహానాః U చ వ్రాయ నంగా కత ఆమః: మేం 

'బేయం బడు అగ సట పొద్యిమృష్రాన్నప్ర పృధానాది సన్తానము, పీనిని గోరువారు సాధా 

రణము క క్వ్వక్ణాలుకార రని లోకమునందు ఖు కాశ, మునందును నుప వ్రసేర్ష నమైయయున్నదది. 

అవ stig తయన Moe eee, Be ఆవ, ఆభ్లాక మీడియనీన చెన్గుచున్నారు,... 

గస . గ; wh pm జూన 

నో స, ఫ్ ప. ere ol గ్ స్ట * నై ఇ. చః గ అస i రుసరష్టి ఆ, 
Nae న | న్య అజో శః శో 

ష్ టి? by (1 గ్ . అకున్ల్య డ a న్నకు గ్గ ను. bis లీ స 

జ 

దం..ఆ, ఖ్యాతి 1 మాదే గ్రంధము చెవ్చంబడినదిశాదు. బ్ర 

ప్మావే క్రలను సొనలయంను మార్భానమును బకుద్ధముగాం. జేనికొనుటకొటకుం. వేయం 

9 తో, ఖ్యాతి లాఫ్ వ్రూజనలతై య్యా గంధము చెన్నంబడ శీను. అందుకని జీ 

న్ గో గంివమును ! న్చియిందలేదు, ఆనర్ న. గహము ఏ అలించిన నాతే తర్యణానమును 

బష్మవే తలకు LEE నీ యగ్భకీ్ og మ ir జననం నో జనని ఖ్ర ' జ్జ 
న! అట 

ర్ త్ర న. వము ఘు చాన Sex కేస నుటటొఆి శే యా టే ంగమును రచి...6చి 

తినీ. బం గారప్పుతున క మంత జ, ౫ 

యందు ఆబం గారప్పుకునక నొరసీద ] 

మును జేసీ సర్గ యును సర ప్రార మైనరి జ యసునట్లు ' జేయు చున "6 ఇ వచె ఫ్ర గళనుర 

డిన యూరటందురు. అద్ర? జే * బాలారో, ఇస దేశము వీ ఒఫీంచిన త _క్త్వేక్టానము 

బంజార రమనన్న దా? ౯ కాదువిగనున్న చా! బిమనీ శం యంసోగ శ్రైహ వే తలు నాటే క్త 

జ్ఞానమును whom ళ్ ంకమును కచియించితెని, ఖరగ్ మును గచయింబని చో 

బ్రవ్వాజేక్త కలకు సాక క్యళ్ళానసుయొ క్క శ్రర త్యాపూర్మ్యశ్వను కెట్లు జళియును f 
fh, pr ఖై i pa gd Whos పన్ he ఛుహాటే శ తలు బాదే కచియుంపః బడిన ౫ గ్రంకమును! ఓ త క్రకజ్లునము నంభ్రూార్థ్ మని 

పపినచో జీతు 3 ఎక్ కృక్యుండనని దరరవీంజెదను, కొాదువగానున్నదనిన నాశోదు. 

Bro నరు "ముందుగా సావి రాతి 



వను మరల యాఇార్యోవటేశముచే వ్రూర్గము శేసీకాని కృకక్ళ 

స! స్తం ంగోమును అ రంయక బాప ము, 

ఇెళ్వచుకా శ మో 1 శ 

నాకర. అవ వ్య హను ఇస త్రదేను కక. పం > ని బై లె yp nN ww ల 

ట్ 

దంఎఆ. అవర ము అనన మునకు ఇాము, పురు మోరి మ ఫ్ఫురుసిర ర మునే క్ల 
tp జ 

నము, ఇర తప్త సమయమున. పప ఎవ. జ శవా సయస్థముం స్వ hes స యు. 

శోక మొవన్న సీంపుటక చున్న కే. 

అనర్థము, ఆన స్థ కారణము, పుకుహోస్థి ము, త త నము, శో నాలుక గ వ 

లు బృహ్యాశ శయ "యే Gres చ్ వ్ 

నక రణములాో. దద బఎుచున్న దిన వెప్పుటకుగాను కోశము నన న్. ఏంచుచున్న దిని 

mw tom నం కిది 
a 

$y wg లో ణీ 

న్ . గ్గ గ Hn ఖ్. | లో y నం శ ఖః స్స్” "పె gay Ee ఖు “ , | ణి ని భ్ 

జ .. స్కి a 

జ ర్ల స్స్ oy 0 | సే రః: ry ram, ల wt 

Mast. WaT heyy జ న టవ క a చతొ శస fy క po ry fr fon Shs ట్రీ a joan 

శో 

క "స్ట కూటం మిష యం ఓ! Mer మెటా పు We ష్ | 4: ph =. సే We ie, ps 

“క్ 

| శ ng 

k (కలీ రే జక్లన కం కై 
శ 

భరి మాత్ర 

కుక పోవుట మే arr 
నాళ 

కాశ Fees ఆదిదాక్ల ణకు 
bh 

మును బరి పో సిరలు దున fh, 

పముతు క రించి ఇ 

నీకీంటిది ఉదాక్ల కు. 

బులు నశించిన జాయ 6 

చి యకం బ్రా! స షా మే 



రి] _ సర్వవేదాంతసారసంగ్రవము. gr 

wt జో రరిబులు ర లే | నాళ మే పురుహిర్థమని (ప్రకరణార్థంబులు నాల్చింటిలో అనర్థత త్కారణపురు షార్థములు 

మూందు చెప్పంబడేను, 

ఆవ, ప్రకరణార్థము నాలుగింటిలో మూూ(టీని చెప్పి “శేషం చినదానిని- ఇొవ్వటకు 

ముందరిశ్లోకము. వ ప్రవర్థించుచున్నది యని ఇెవ్వచున్నారు. 

వాక్య. పురుషార్థ హీనో, రనళిష్టళ్వా _త్సీదఫీవ్యావోరః.. 5౮ా 

దం-అ, పురుషార్థముయొక సాధనము శేషించినదిగాన దానిని చెప వ్వునది 

య౫ాక్లోకము, 

తాం అనర్థ్య తత్కారణ, పురుషార్థ , _తత్ఫాధనములం నాలుగు. సృక రణమున 

వవ ప్పంబడేనవిషయము లనిచెప్పి వెనుకటిక్లోక ముల 'మొదటిమూంటిని కాన్సించినందున 

పురుహార్గసాభనము శేషించి చెప్పంబడవలసీనదై యున్నది. దానిని ఇెవ్వుట క్రీర్ణకము. 

రచింవంబడుచున్న దనిభావము, 

అవ శ్లోకము నుదాహరించుచున్నారు.--- 

ల్లో. వేదావసానవాక్యోళ్ట సమ్యశ్హానా శుళుకుణిః 

. .దందహీక్యాత్తనో మోహర నకక్తా పృతికూలతః. రా,. . ౨౯. 

దం-ఆ, వేదాంతములయందు[(గల మనో కావ్యములచేతం బుటి త _క్లషజ్ఞానమను. 

హ్ని చిదాక్శయొక్క. అజ్ఞానమును దహంచును. యాగదానాదికర్థ్య యోగము "బరోధి" 

గానందున డహింప' జాలదు. 

తా, ఉవనిషత్తులన వేదములయొక్క_ శిరోభాగములు, అవి చేదములవలె వరమ 

చ, మాణములుగాని యప మాణములని. చెన్చందగదు. అట్టి _యువనివశ్తులయందు : జీవ 

స్వరూవమును జెప్పు వాక్యములుకొన్ని, (బ్యాస్వరూవమును- "జెవ్వవాక్యములుకొన్ని , 

 జీవబ ద్ర వాలయైక్యమును జెప్పువాక్యములుకొన్ని వినంబశుచున్న వి, వీనిలో జీవవిషయక 

వాక్యములు: (బవ్వానిషయక వాక్యములం. ఈళిండును అవాంతర వాక్ళములని, జీవ బౌ 

(| 

క్యమును జెప్పువాక్యములు మహావాక్యములని చెప్పబడును. వీనిలో దుహావాక్యము 
లను సదాచాగ్యుల సన్ని ధా నమందు'చేరి యథావిధిగా విని ఆయర్థమును నయ కిక 

ముగా నుననముచేసీ నిస్ఫంశయమగు నాయర్థము చేక్నాగ చి శ కవుతో భావన శే చేనసీన. 
జీవ బ్ర హః క్షు సామా త్కారజ్ఞూనము పుట్టును, అట్టిజ్ఞానము అన్ని దూదికిరజను  దహీం 

చినట్లు క తృయొక్కయజ్ఞానమును నిశ్ళేషముగ దహించును. _ వేదములయొక్క ప వ్యథ 
మభాగములోం 'జెప్పంబడిన యాగ దానవోమాదిక ర లు అఆజ్ఞానమువలె జడమతై 

అజ్ఞానక ల్చిక మైన యజనూన, బుర్విక్సరోచాళళ్గోదము నవలంబించి శ్రవ్య ర్థించుచు 



ల్లో “ఎనైచయూర్మనిద్ధి. [అ 

న్నందున 'ఆజ్ఞానమునకు 'విరోధులుకావు గావున అజ్ఞానమును. నళించం బే యంజూలవని 

భావము, ఇందు వే ప్రకరణార్థములు నాలవ్దింటిలో పురుషాన్థసాధనము వేదాంతమపహ+ 

వాక్యజన్యజ్ఞనమని నవ వ్పంబడెను. . 

అవ, ఊత్తర్మగంథసందర్భమునకు సంగతిని చేయుచున్నారు. 

వొక. ప్రతిజ్ఞా కార్థ సంశుద్ధ్యర్థం పూర్వవత క క 3 

"దం=అ, వతిక్తె ద చేసీనయర్థమును శుద్ధముగా చవేయుటకొజుకు శూర్వవతము 

షా వ్పంబడును,  . 

“లా, ఫూర్వవత్సి నాంతములను జేసి. విచారించిన యర్థము నిన్సంశయమై 

యుండుగావున వేదాంత మహావాక్య జన్యజ్ఞాన మే మాతసాధనము. కోరలు కావని 

స్పినయర్థ రమును స్థిరపణచుటకొజుకు ముందు? ఫూర్వవమ్ము. ఇెచ్చంబమనసి & భావము, 

వాక్య. తత్త జన మభ్యుపగమ్య తావ దువన్యాసః, |. 3౧ 

ద3-అ, అధాంర్వమలో వేదాంతమహావాక్యజ్ఞానము కలదని అంగీకరించి ముం 

దుగా ఫూర్వవక్షము ప్ర జ తి పాదింపంబడును.. : 

తా, క్ మే "మూక్షసాధనమునినెః ప్పిన అర్థమునం _ 'దశేకవిధములె న 'వూర్వవ 

శ్రోంబు. లుపన్యసీంపం బడును, వానిలో చేదాం కజన్యజ్ఞాన ముండిననుండు గాక, ఆది 

మోవుంబునకు ,సాధనముగాదు. యాగచానాదికర్య లే మోకోసాధనంబులని ముందుగా 

వూర్వపవీము చేయ; బకుచున్నదని భావము, 

ఆవ; ఫూర్వవక్షము భాట్టమకము ననుసరించి చేయంబశుచున్న ది, 

శ ము కః (యా నీద్ధతషత్ జ్ఞ జానం తత్ర కరోతి కిమ్, 

కథంచేత్ శ్రుణు తత్సర్వం ప్ర వణధాయ "మని యథా. ౯. 39 

| _దం-అ. "మోక్షము కర్పల చేశ ణే సిద్ధించుచుండ జ్ఞా జూనము ఆ మోతమునం చేమ 

చేయునో! వీవిధమనినచో దానినంతయంంను వెప్పెద, మనస్సును వాస్తవముగా నేశా. 

గ్రనుచేసి వినుము, 

శా. త శ్తరజ్ఞానమును, వేదాంకవాక్య శ్ర వణముచే నం'పొదిం దుకొనినవారు 

వై తము “యావజ్జీవ 'మన్నివోత్ర, త్రం. జువోత్సి అవారవా సృంధ్యా ముపాస్సీత”- మొద 

లగ్గుళు బ్రతివాళ్యములచే విధింపం బవుచున్న సంభ్యావందగాగ్నివో శ్రాదికర ల నవశ్యము 

చేయవ "లయునుగదా? వాని త్యజించిన: “*వీరవోవావీషో ఇత్యాదిశ్రు తులు మవోఫాత 

కోయు: గలుగుచున్న దనిగ చా చవ్వుచున్నవి, శావున: నపళ్యక చ్రవ్యముల్హైన నిత్యైమ్మిన్త తిక 
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కర్శల చేతనే "మోక్షము సంభవించుచుండంగా తత్త రక్టానముతో . స్రయోజనములేనం 
దున కళ్ళ ష్షజ్ఞునమే మోతకసాధనమని చెప్పందగదు. మోత్షము నిక్య్వమనిగదా చెవ్నం 

బడుచున్నది. అట్టిమోత్షను కర్మ లచే సాధింవంబడిన ఆనిత్యముకాదా యని మూశ్నే 
వింపందగదు, ఆక క్ర యొక్క. న్వహ పాస్థాన మే మోక్షమనంబ కును, ఆది నిత్యసిద్ధము 

గావున కర్త లచే సాధింప బడునది కాదు. అయిన నట్టిస్వరూ పౌవ స్థానమునకు అనాది 

కర, ర ఫలానుభ వము వ్రతిబంధక మైయున్నది. అట్టివ (సృతిబంభకము నివ ర్తించిన స్వతన్చిద్ధ 

మైన స్వరూ పావస్థానము నోచరిం చును. ప్రతిబంధపేమును నివ కంపంచేయుట కర్మ 
సాధ్యంబుగారి. స్వరూ పావస్థానము కర ర సాధ్యము కానేరదు. కావున మోనమున 

క నిత్యత్వ మరాదు,. ఈయ్యమునంకయు విస్తారముగ నిరూపించె దము. సావధానచిత్తు 

లనై వినుండని భావము, (బ్ర, తికియంండువజిక్ష నగ్నివో త్ర,మును చేయవలసీనది. 

5 తి దినమును సంభ్యావందసమును చేయవలసీనది, అగ్నిహోత్ర, మును చేయనివాయ 

వాహ త్య చేసీనవాం డవునని ట్ర్తుల కర్ణము. ఫ్. 
(8 

అవా త త్త్వ్వజ్ఞానము లేకపోయినను. శేవలకర్య లవేశనే. మోకము 'నిద్ధించు 
వ, కారమును ఫూర్వవత వాది నిరూపించుచున్నా(డు, | 

స 6 ౬ ౦. వ ర వో, అకుర్వత; (క్రియాః 5ామ్య్యూః నిషి. బా _స్పర్టిజత స్తథా, 

నిత్వనై మిల్పికం కర్మ విధివ చ్బానులీష్టతః. ౧౦. 33 

దం=త, కామ్యకర్శ లను చేయ క ఆప, కారమే నిషిద్ధకర్య లను పరిత్యజించి “నిత్య 

నెమిల్తికకర్యనో యథావిధిగా చేయుచున్న వానికి మోడుముసంభవించుకు . 

+. పుత్త త్రృవళుస్వ ర్లా దిఫలములను గలుగంజేయు చున్న. పుత్త త్త కామేష్టి చిత్రా 

కాగజ్యాష్టో వదక కామ్యుములని చెప్పబడును, సురా పానపరదారగ్మునాపే 

రలు నిషిష్ధకర్శలని ఇెవ్చంబకును,. సంధ్యానందనాగ్ని వో త్రాదిక రలు. నిత్య 
చం. వ్ De | ములని, జా లెష్టి గృవాదాహాష్తి, విశ్వజిద్యాగాదిశ్రాతకర్య లం గవాణస్నానాదిస్తార్త 

ర లం సెమి ల్రికములని చెప్నంబనును. వీనిలో కొమ్నకర ల నాచరించిన స్వర్లాది 
శ. ర ఎ రి-శ క ౧ 

ఏఖాముల ననోఛ్గవింపవఒసీ ముండును, నిత్య చెమి త్తికకర్యల నాచరింషక పోయిన. పవ 

మున=భోనించి నర కాదిదుక8ఖ ముల ననోధ వింపవలసి యుండును గాని యాచరించిన చేధల 

మును గలుగదు. కావున క" 'మ్యుక ర్మ లను నిషిద్ధకర్శ లను ద్యజించి నిళ్యవ్వైమి త్తి లికములను 

వాళ శ్రముయ థావిధిగచాచరించు వానికి. స్వరూ పావస్థాన మోకమవళ్యముగాం గలుగును. 

నయ నిత్యనిర్వి కారుండగు నాత్ర కు సుఖ గుకఖాదిసం సారము అవిద్య చేత కలిగినదని 
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య 

చెప్పెను వేదాంతి యును, (౧) . సోగ కర డాలు పావక పాపేన 

మనకు 4 ర వును కారణమని యన క్యననన. చెప. వలని యుండును. . అందుచే నిత్య 

నికి కారమైన యాత త స్వరూ పమునక్షు వృచ్యుతి పుఖ్యాపాపకర్థలచేశ్రనే కలిగానని 

నిశ్చయించపలయును. ఆట్టిపుణ్య పావక ర లం కామ్యనిషిస్థ వకర్తానుహ్టాన నిత్య నెమి్హిక 

కర్ర్తానుష్టైనంబుల చే తంగ దా పుట్టుచున్న వి. కావ్యానికి షిద్ధకర్యల 'శాచరింపక నిశ్వ నె 

మి _గ్గకంబుల. నాచరించుచుండిన పుణ్య పావంబుబు జన్తింపపు. పుణ్యపావంబులు జన్మిం 

వకంబోయిస ఆత్ర్రన్వరూవమునకు దృచ్యుతికలుగదు. అవ్వ డాత్ష్యకు స్వరూ పావస్థాన 

రూపం బైన . మాక్షము.. త ,తివాతము?గాం. గలుగుంగావున ఆక్మన్వరూ పొపస్థానరూవ 

మోచ్మునకు కర్మలు సాధరముగాని జ్ఞానము సాధనముగాదని తాత్పర్యము 

ఆవ. శామ్యకర, వకిత్యా గాదిసాధనముల 3 ననుషి ష్టించిన స్వరూ పావస్థానరూవమగు 

మోత మేవిధముగాం గలుగునని సివాంతవాది వ్రశ్నంటేయుచునాష్నందు. 

వాకష్టి. కిముతో భవతి. 

దం-అ. అందువలన చేమియగును? 

తో, కామ్యుకర్మ లను ని షిద్ధక ర్య లను పరిత్యజించి నిత్య నైమ్ త్తి తికములనుమాత్ర, తనము 

నాచరించుచున్న స్వరూ పావస్థాన స మువెధముగ గలుగునో ఆవిధమునో ఇచ్వమనిభావము: 

ర 0 

అవ. ఫూర్వప వత వాది స్విధాంతముచేసిన ప్రశ్నకు సమాధానమును చెప్పు 

చున్నాండు. వాలా 

శ్లో కామ్యకర్శఫలం తస్తా ద్ఞేవాదీత్వం నథౌకతే, 
నిషిద్దస్య నిర సై న్నారకీం నె నై త్వథోజనిమ్. ౧౧౧ ౨౫ 

దం అందువలన కామ్యక ర్మ లకు ఫలమెన డేవాదిజన్య అను పొందండు, 

నిషిస్ట కర్మ ను నిరసించినందున నరకన సంబంధ మైన హీనగలిని పొందడు. 

“శా. జ్యోతిష్టోమాది కామ్యకర ల నాచరెంచిన స్వ ర్దాదిలోక ములకు బోయి య 

చ్చట కేవీ పొరిజాతకునుమాదిభోగ ముల ననుభవింపవలసీయుండును ₹గావున కద్భో 

గానుగుణ మైన 'జేవబేవాంబు నొందును, సురాపానాదినిషిద్ధక రాచరణము చేసిన నరక 

లోకమున కేగి త ప్తకుంభాదిమవోనరక దుఃఖముల . కనుభ పీంపవలసియుందున గాన 

౧. పుణ్యకర్మ చే "పుణ్యపురుషు: డై పుట్టును. _పౌపకర చే 'పావపురువుం డే 
పుట్టును, పుణ్యపావకర్శ లచే బేవుడు బంధిందాఖడుచున్నా డు. అని తతి స్మృతి . 

' వాక్యముల శరము, . 
టి 



౧]. సర్వ వేదాంతసారసం గ్రహము. 25. 

కద్భోగానోగుణంచైన యాకనాశరీరమునొందును. ఆశెంటిని విడిచియుందుటచే నుత్త 
నుమైన చేవశరీరమునుగాని నికృష్టమైన యాతనాశరీరమునుగాని పొందండనిఖావము, 

ఇందుచేత పుణ్య పొవమి, శ్రంచైన మనుష్యా దిశరీరంబులుగూడ కలుగవని భావము, 

అవ, సంచితకర ల క్రీవధము?గ పరివారము కలిగినం గలుగవచ్చును, ప్రా ప్రారబ్ధకర్య ల 

శేవిధముగ వరినిరముకలునునని స్టినాంకవాది వ్ర ప్రశ్న లకేయునని తలంచి, వార్పు వక్షవాది 

పరిహారమును చెప్పుట ఊ శ్రరళ్లోకోతాక్చర్శ్యమని 3 చెప్పుచున్నారు, 

వాక్య. చేవహారంభక యోశ్చ ధర్థాధర్మ యోః జ్లానినాస హకర్షి ణక 

సమానా చోద్యవరివాలా. ల 

దం-అ, .'చేవామును ' ఆరంభించి (కలుగ౬ జేసి యున్న పుణ్య పాపములవివయమై 

ఆశ్నేవ సమాధానములు. "త్ర క వక్లాగసాధకవాదితో మాడ కర్త సాధనచాదికిని తుల్యను 

లంగ నున్నవి. | = 

ల పుణ్య పాపకర్షః లం నంచికములు ప్రారబ్ధములని శెండువిధములు, ఆందులో 

శూర్వజన్మ లయందు సంపాదింపంబడి ఫలమునిచ్చుటి కవకాశమునో కని పెట్టియుండు 

కర్త లు సంచికములు, వర్తమాన శరీరమును కలంగం చేసీ నుఖదుకఖముల నిచ్చుచున్న 

కరోలు ప్రారబ్ధిములు, వీనిలో నంచితములు నిత్య మైమి ర్తి తికము నాచరించుచు కామ్య 

నిషిద్ధములను 'పరిహరించుచున్నందువలన నివ ర్షీంచును, ప్రారబ్ధకర్య లువ _ర్హమానశరీరము 

నందే ఫలమును కలంగం జేయంచున్న ందున నీవిధమున నివ రచనని. యన్యూ లాశేసిం 

చిన అనుళవమువేత నే నిప ర్హించునని కర లు _మోత్షసాధనమని వాదించు చేను, సమా 

ఛానమును చెపె ప్సెదను, క్త జ్ఞానము మోతసాధనమని వాదించు నీవును త _త్తర్పజ్డాన 

మువే సంచితకర్మ లం నరిర చినన, స్రారబ్దకర్మ 'లేవిధముగ నళించునని యాశేవి పించిన 

వారలకు అనుభవము చేత్తశే నళించుస్తని సమాధానమును చవ ్స వలసీయుం డుం గావున 

ప్రారబ్ధివిషయ మై ఛశంకావరివోరములు మనకిరువురకు నమానములని శర్వట ఈ జ నత్హరట్లోక 

యనప్ తొత్ప్సర్యమని భావము 

అవ శకము కుదానారిందుడున్నా డు... a 

ఛ్ 

శ్లో వ ర్రమాన మిదం యాభ్యాం భ్ రీరం సుఖదఖదమ్స్ 
6 1 

ఆరబ్ధం వుణ్యపాపాభ్యాం భగాదేన తయోః కయః. ౧౨: “3 ౭ . 
“8.45 6 

ముత భుఖదుకథముల నిచ్చుచున్నవ ర్త రమౌనమైన ఈశరీరము సీళ్యశాడీ 
8 9 0. 

లచే జేయంబడినదో ఆపుణ్యహౌపములకు వినాశము ఆనుభవమువల్లనే._ 

4 
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శాం నుఖదుఃఖముల నిచ్చుకొ ఆ క్రీశరీరమునో కలంగంటేనియున్న ప్రా ప్రారఖ్ధకర్క లం 

అనుభవమువేతనే నశించును, అని ఇెవె చ్పెడినిషయములో మా తు క్ఞానసాధకవాది 

వెన నీకును కర ర్యసాథన వాద్నివెన నాకును వివాదములేదు. సంచికశేర, లు నిశ్యశైమి ల్లి 

కకర్తానుహ్థానముచే నశించునని ఏ నేనును తత్త శ్ర జ్ఞానముచే నశించునని నీవును చెప్పుచు 

న్నాము, "ఇదియే. మనకిరువురకు భేదమని తాత్పర్యము. 

అవ, కామ్యకర్శలను నిషి ద్ధకర ర్శలను విడిచియున్న జాలదా? . నిక్యశైమి త్రి త్తికకర్శ ల 

సాచరింవవలసిన యావశ్యక యేమని "కౌందజు చేయు నా శవమును. ఫార్వపకవాది 

యనువదించుచున్నా(డు,- " 

వాకు. కామ్యుప్రతి షిద్ధ కరప ర్మఫల త్వా తృంసారస స్య తన్ని రానే 

నై చాశేమూన్య నిరాసస్య సిద్ధిత్వా త్కిం నిత్యానుష్టానే 

'సేరిచేత్ . 3౮ 

దం-ఆ, సంసారము కామ్య నిషిద్ధకర రృలయొక్కు. ఫలమాటవలన కామ్యనిషిద్ధక 

ర్శలను విడిచినందుచేతణే సకల మైన యనర్ధమాయొక్క- నివారణము సిద్ధించునది గావున 

నిక్యకర, ల నాచరించుట చేత చేమ్మి ప్ర ఇకో జనము ఆనిచెక్చిన. .. 

తాం జ్యోతిష్టోమాదికామ్య కర, ల నాచరించినందున పుణ్యముకలుగును. సురా 

పాశాదినిష్షిద్ధకర, ల నాచరించిన పావ ముకలుగును, ఈపుణ్య'పొవ ములయొక్క_ ఫలములం 

నుఖదుకఖమలు; చానియొక్క యనుభ వమే సంసారము; అట్టినంసారము పుణ్యపొప 

ములు పుట్టకపోయిన నళించును. కామ్యనిషిద్ధక ర్య ల నాచరింవకయుండిన పుణ్య 'పొవ 

ములు పుట్టక యుండు గావున కామ్యకర్య నిషిద్ధక ర్మ లం బరిత్యజించి. యున్నమ్య్మాతృ క ౦బు 

నే సర్వానర్థరూపమగు నీసంసారము నివర్తించుచుండ నిశ్యశామి క్రి త్రికకర్తల ననుష్ట్రిం 

చుట. నివ) యోజనమని కొొందటు శంకించెదరని భావము, oo 

అవ, ఆయా మేవమును శూర్వపక్షువాదియే పరిన్నారించుచున్న్యాండు.- " 

వాక్య. తన్న తదకరణా దష్య నర్భప్ర సళ్షే,* ౧ 9౯ 

దం-అ. _ఆనిత్యవైమి ర్తి త్తికకర్య ల 'నాచరింపకపోయినను ఆనర్థము ప్ర వ్ర స క్షమగునో 

(గ్రా క్రించున్ను కావున నదిశాదు. or ' 

ఈ నిత్యనైమి త్తి త్రికకర, ల నాచరించుట నివ్స యోజననని చెప్పందగదు. నిషి 

ద్ధకర్య ల నాచరించుటచేత శ (ప్రకారము పౌపముపుట్టునో ఆ, వ కారమే నిత్య వైమితి తి 
WU 

కళర్తల సాచరింపకపోయినను పాప ముపుట్టును, దానిచే 'దుకిఖరూపమైనస సారము 



>] సర్వ వేదాంతసారసం గ్రహాము. లగి 
$ంఖవించును గావున: కామ్యనిషిద్ధపరిళ్యాగం పావశ్యకంబైనటుల నిత్య వైైమి త్రి తిక కళా 

ఏఫ్థానంబుగూ డ నావశ్యకం బి యున్న ది. సృ: ““అకుర్వ నిహితం కర్త నిందిశంచ 
మాచరక్, ) వ్రసజం ఎిద్చి ది యార్థేవం నరః వ్ర తన నృుచ్భతి. త్రి అనుమనుస స్ఫృతివచ 
ము నిషిద్ధక ర్మ ల నాచరించుటవలె 'సపాకకరల _నాచరింపక పోవుటయును "పొవము 
కో శారకిమనే చెప్పుచున్న దని భావము. (్రస్క్తిస స్మ తివిహితంబైన సంధ్యావందనాది 
ర రల నాచరంవక నిషిద్ధంబులై న నురాహాసాసీకర ల నాచరింపుచు శబ్దాదివిషయంబు 

యం దత్యాన క కంర. చ వ _ర్తించుమనుష్యుండు పాతిత్యమును బొందునని మనువువచ 
మున కరము 

oe 

ఆవ, ఈయర్థమును ట్టోకముతోంకెక ప్పి మొదకిత్రార్వవతమున. 2 ముగించుచు 
న్నాడు. 

నో, నిత్యానుష్టానత సా శ్చెను ప్ర ప్రత్యవా యోన సంస్ప కేక్, 
అనాదృ త్యాత్మవిజ్ఞాన మతః కర్తాణి సంశ్రయేత్. ౧౩. రం 

దం-అ. నిత్యకర్మ ల ననుష్ట్రీంచుటచే wean పాపము స్ప శింప పదు, కావున 

గాత విషయమెన శ _త్వ్వజ్ఞునము' నాదరించక కర ర్యలనే యా శ శ్రయింపవలయానో, 

శా, నిషిద్ధకర్మల నాచరింవ కపోవుట వలన పాపము 'సంభవింఛనటుల నిత్య వైమి 
గికముల నాదయేచుకుఖే పాపము సంభఏంపదు. కావున నాతృత _క్ష్వజ్ఞానమతో 

సుముత్యువులకు (వయోజన మేమియుం శానరాదు. ఆత్మ రు స్యన్వరూపావస్థానరూవ 

మైన మోశతము చేవతిర్య గాదిజన వరంవర నివారింపంబడీన సంభవించును, న న్యవరం 

;రానివారణము పుణ్య పొవములం 'లేకపోయినం గలుగు, కామ్య నిషిద్ధకర్య ముల నాశ 

రిపక నిక్యైమి ర్తి త్రికంబుల నాచరించిన పుణ్యపాన వములు లేకపోవున. గావున. నాక్షత 

క్ష్వజ్ఞానముతో (ప్ర వ యోజనము లేనందున ఆత్మ త్ర _క్వజ్ఞానసాధనములగు సద్దుకూవగమన - ౮ 

కిదాంత శ్రవణాదుం నాదరింపక శామ్యనిషిద్ధంబులపిడచి నిత్యనైమి ang ల నాచ్చ 
ంచుచుండవలయునని భావము. : pet 

అవ. ఓఉయా! ఆత్మ త _క్వజ్ఞానము నంగీకరించిలి'బేని చానిచే 'మోమ్ముగలుగునని 

నెన్ను ము, “కమీనం విదిత్వా ఆతమ త్య మేతి ఇత్యాది శ్రుతులు. ఆత్త కృజ్ఞానము చేతనే . 
మోశ్రముగలుగుననిగ దా చెప్పుచున్న ని. యని సే ద్ధాంతవాది య యా'చేకించునని. కలరిచి - 

గార్వవతువాది ఆత్త జ్ఞానము నంగీకరించ నని కెండవప్రార్షవక్షమును. 'జెప్పుదున్నాందు. . 

వాక. అభ్య సత నైవ. ముచ్యలే నతు యభఖావస్థితాత, వస్తు 
విషయం .జ్ఞ్లునమ్మస్తీ నీ కక్పతిపాడక ర్ర మూణాభావాల్. 



28 నైమర్వనీద్ధీ అ [ఈ 
ద౦-ఆ,. అంగీకరించి యిట్లు చెప్పంబడినది, ఆక, తత్త్వమును. వ్ర తిపొదించు 

(పృ్రమాణమే లేనందున యథార్థమైన యాక క్యస్వరూవ ము సోచరించం జేయు జ్ఞానము 

"లేదు, . . వం 

_ శా, (బ్రృవాస్వరూపవిషయ మైన జ్ఞా జానము వేదాంతనాక్యములవలనం గలుగుచు 

న్నదని మేము. పరమతము నంగీకరించి యాజ్ఞానమ మోక్షమున కువయోగింవదని చెప్పి 

' తిమిగాని బ్రవ్యస్వరూ పవిషయజ్ఞన మొకటికలదని హొమతను 7నేరదు, వ్రమౌణము 

ననుసరించి ద్ర మేయముగలదని చెప్పవలయుం.... వ్ర, మాణములేక. వ వ, మేయముచెపి ప్పిన 

బుద్ధిమంతులు పరివాసించెదరు, ప్రక్మన్వహావళ్థానమననార్ని యద్ర మాణ మైనను 

గాన్నింపదని భావము. .. | 

ఆవ, ధ్రవాస్వరూవజ్ఞాన మునుగూర్చి తిపాదకవ ప్రమాణములేదని చెసి స్పిన 

దొనిని క్రోమచేం శెవ్వళున్నారు.. 
ప్ర 

2 “8g 
న్లో. యానం తే న్స్ విద్యంతే శ్ర శు కయః స సృతిఖిః సహ 

కు కో షో. వ. 
విదఢ క్యుపయశ్నేన ౩ కర్ణారొ, భూరి సాధనమ్. ౧౪. రో 

: తి 5 6 
దం ఈలోకమునందు.. సృృతులతోలరాడ చోకు శెన్నికలవో ఆవియ 

7 9 ~~ 10 11 
న్నియు మహాప ద్ర యక్నముతోడ కర చే విధించుచున్నని, "కావున . కర్త యే గొప్ప 

12 
సాధనము. 

తా, ఆ కులనంగా జీదములం స స్మృతులనంగా ధర రాత ములు; ఈళశిండును. 

సకలజనులకు హితయమెనవిషయమును బోధించుచుండును; ఇట్టి గ్రోతిసన్ఫృళులు. కర రలచే 

వరమ కా క్సర్యముతో చెప్పుచున్న విగాని జ్ఞానమును వె బ్వట లేద్ గావున ప్రతిన సతి 

ఇనిపొతమెన కర్ణయే సకలపురుషార్థములకు సాధనము; = -మోవమునకుసాడ్ కర్ణ య్ 

సాధనము అని 'భావము. ఓ 

“అవ, చేదొంఠవాక్యములకు తాత్పర్యము తెలియక నీవు త్ర క ్ వక్టానమునందు 

పృమాణములేదని. చెవ్పుచున్నా పని సీద్ధాంతవాది శరకించుచున్నా దు; 

వాక్ట స్యా త్రమాణా సంభనో. భవదవరా థాత్.. =. 

“దం, నీయొక్కదోవమువలన , ద్రమాణముయొక్క.. అభానము కలిశాను, . 
శా, త _క్వ్వజ్ఞానమునందు జేదాంకనాక్యములే ప్ర వ్ మాణములంగ నున్నవి. వాని 

శాక్సర్యనును నీవు. హెగున ఏఛారింపకపోయితివి, అంద పతన ప్రమాణములు లేవని 



౧.] _ సర్వ వేదాంతసారనం గ్రహము. _ లం 

సీకుం పోంచినదిగాని వా స్త్రవముగా త _క్వజ్ఞునమునందు (వృమాణములు లేకపోలేదు 

అని భావము, షష 

ప భార్యవతనాది ఊ త్తరమును చెప్పుచున్నాడు, 

_దం-అ. ఇట్లు వెసి ఆ ఇెక్నిలిజేని యది కాశేరదు. వీలనన శా ప్పెద వి వినుము, 

తా, చేను వేదొంత వాక్యములను చాగుగ విచారింపలేదని ఇెవ్పకుము.. చేను 

వేదాంతవాక్యముల నన్నింటిని చక్కగా విచారించితిని. వాని నిరూపి౦ చెదను. సావ 

థానముగా వినమని. భావము, 

అవు వ్రూర్వపతువాది తాను చేచాంతవాక్యములయొక్క తాళ్సర్యమును చక్కు 
గా విచారించిన వశారమును శ్ల్లి క్లోకముతో శెప్పుచున్నా(డు. Nan 

క్లో యత్న తో ' ఏక్షమాణోపి విధిం జ్ఞానస్య న క్వచిత్, 
శ్రుత స స్మృతా వా వశ్యామి విళ్వాసో నాన్యతో స్తి స్తీ ౧౫.5౫ 

. దం-అ, చేను వ పృయక్నముచేక వర్యాలోచనమును చేయుచున్న వాండనయ్యును 
జ్ఞానముయొక్క_ ప్ర వ తిపొదనమునో శ్రతియందుగాని స స్య లతియందుగాని యొచ్చటనైన 

ను జూచినవాండను గాను. దుణియొకే దానియందు మాకు నమ్మకము'లేదు, 

తా, శ్కతులను స్మృతులను అన్నిటిని నేను శ్రార్యో శ శ్రరసందర్భము నవలంబించి 

విచారించితిని. ఒకచోట నైనను ఆత కృ జ్ఞానమునువిధిం చిన వాక్య ము ఒకటియైననో కాన్సిం 

చలేదు, నీవు ఆత్మ జ్ఞానమునందు ప్రమాణములని నమ్రియుండిన ఉప నిషత్తులలోంగూడ 

యావజ్జీవము కర గ 'జేయనలయునని ' విధింపం బడియున్న ది. 'ఆతాన ముసాీ త్రి 

అశెడువాక్య ముసాసనాఖ్యకర, విధాయకమని స్పష్ట మేగదా, 'ఆకావా౭.శే ద దృవ్టవ్యకి 

కతమ ఆతాయోయం విజ్ఞాననుయః ప్రాణేమ స్ఫృద్యంతర్జో తీః "పురమి' ఇత్యాది 

వాక్యములు బ్యోతిష్టోమాదె. కర్మలయందు క_ర్హయగు జీవాత్త తృయొక్కస్వరూపమును. 

చెప్పుచున్నవి. గాని నీకు సమ్తుతమైన కర్త క్ట _ర్భృ త్వాదిసకలవి శేవశూూన్య మైన ఆత్తస్వ 

రూపమును. చెవ వ్వునవి గావు, కావున నాక! త్ర _క్వ్వజ్ఞునమానందు ప్ర వమాణమను వా _స్రవముగ 

"లేదు. నాబుద్ధిదోషముచేత చక్కగా శ్ర ప్రతిక నరులను ణేను విచారింపకపోయినందున _ 

లీకపోయినదిశాదు. భౌద్ధతవ వణశాదిశస్త్రరటులలా మోక్షసాధనం బాత క జ్ఞానమని 

ఇెవ్చంబడియున్నది. అయినను ఛా న్థాదిశా్యన్ర్రములు భ్రాంతిమూలము లై. 'వేదవిరుద్ధ 
“ములుగా. ను నున్నందున. వానియందు మాకు. విశ్వాసనము'లేదు, ఆవిఇెన్పినయర్థమలన మేము 



50 నై మృ ర్య నీ ద్ద మ [అ- 

ఆనవరింపమని భావము, ఓమెత్రే ౦యా]! ఆత్మ చూడందగినవొండు, ఆక్మ యనంగా “నెవం 

డు? ఎవండు విజ్ఞానన్వరూపుండ ప్రై పాణములయంద్యండి వృాదయములోదల తేజోను 

యుండై కనుపదుచుండెనో ఇడ ఆత్మ అని చతుల కర్ణము, 

ఆవ, ఓయా! అజ్ఞానము జ్ఞానము కలిగిన. నివ ర్రెంచును,  ఈయర్థము లోక 

ములో ననుభ వసిద్ధమై యున్న దిగ చా! కావున నజ్ఞాననివర్హ ర్తకయమెన జ్ఞానమునందు మ శో లి 

స్మృతులలో విథివచనము లేకపోయిన నేమియని.  సిశాంతవాదివలె మలణీయు కండు 

శంకించుచున్నా (డు, ఇ వా 

వాక్య, స్యా త్ప్రవృ్తి తి రంతరేణాపి విధిం లోకవక్. sa 

ద౦ం=అ, విధివచనము. లేకపోయినను లోశమునందువ అె జ్ఞానమునందు జు వృవృ త్తి 

కలుగవచ్చును. 

ళా, లోకములో ళు కికాదులవిషయమై క లిగినయ జ్ఞానము సో _క్రికాదిస్వరయూవ 

జ్ఞానము కలిగిన నివ_ర్రించుచున్నది. అట్టి యజ్ఞానముకలవా “రాయజ్ఞానము నివ_ర్రింవ 

వలయునని కోరి జ్ఞానమును సంపాదించుటకు పృయత్నమునో స్వయముగ నే చేయం 

చున్నారుగదా, ఆ 'ఆవ్రకారమే దూత త్మస్వరూవమునందుగల యజ్ఞానమునో నివ ర్రింవం 

జేయంగోరినవా రాత్ర కృస్వరూపజ్ఞానమును సంపౌదింపంగోరి స్వయముగనే ప, వవర్ధిం 

ఇదరు. స్ట్రోతిస స్మ ృతులయందు జ్ఞానమును గూర్చి విధిలేకపోయిన శీమివానిక మగును? 

వ్రశ్యమానహనాదిప్రచూణాంతరములకే, "జలియం బడని యర్థము 'నేగ చా వ్ర్తిన న్య 

తులం విధింపవలసీయుండెడును, అజ్ఞానము జ్ఞ జ్ఞానముచే నివ రరోచునని ఆజ్ఞాననివృ ల్లీ 

కాముండు జ్ఞానమును సంపాదించవలయుననే. యర్థము వ్రత్యత ప్రమాణమెన లోక 

మువలన సెద్ధంచుచుండంగా. క్ర ఫో తిన స్మృతులు విధింపవలసిన యవసరము లేదని భావము, 

అహ ఈశంకను పూర్చోన వక్షనాది పరివారించుచున్నా (డు. అన 

వాక్య. బ్రతి చే త్తన్న యతః, . . ౭ 

దం-అ, ఇటులంటి వేని అదికాదు. ఎందువలనననినచో చెప్పెదను వినుము. 

శా, లోకములో శు కికాద్యజ్ఞాననివృ_ లి కాముడు జ కీకాదిజ్ఞానమునందు 

“వ _రించినటుల ఆత తృస్వరూ పాజ్ఞాననివృలల్లి త్తికాముం డైన ముముత్యువును ఆశ త్యృస్వరూవ 

నమునందుం ట్ర వ_ర్రించునని శెప్పయాడదు, అది యెందువల్లననిన దానికి కారణము 

ప్పెదను వినమని భావము,. " 

ఆవ, కారణమును నోకముతోం శెప్వుచున్నాందు.— 

శ్లో, అంతశేణ విధిం మోహోత్త యః కుర్యా శ్సాంచరాయికమ్, . 
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yi wu | న న ya జ! | నో కేలా లో | 

mr జీ “et ణీ న్ నుక సం చః ఇను ఫై స నీవహు హైం మావి, (ME, 'ళీతా 

వంంఆ. వీపురుముండు విధినినిడిచి మోవామువలన వరలోకసలమునకు సాధన 

మిన కర్మ ,నువేయినో భన్మమునందు వోమము" చేయబడిన హవిన్ఫువలె ఆకర 

వశ రము (; సలము) కాఅకు కాదు, 

Cau + హళ్టుననిష్ళ సమా త్రమే మోథమని చేప స్పెదువత మందు ఆయజళ్టాననివృ 

రికి దృష్ట ఫలమెనందునం గదా జనమే సాధనమని లోకపు మాణము వేం 'జెల్రియందగు. 

జ్ఞననివృ గిమాక్ర స్ మోకము శాజేరదు. ఆర కృన్వరంపావస్థానరూవ మైన "మో 

ముస సపాన చేసాము నశించినననవ సంభవించుచున్నందున స్వర్షాదులనళె అద్భన్ట 

లమైంయుందును. నట్టి మోమున కు ఆత్ష్మళ్ఞునము సాధనమని  భోళ్ల చ్రమాామువేత 

¥ పృయించుటకు mE ప్టము ఆస రదు, దృష్టఫఘలసాధమును my చ, మాణముబే నిశ సైయింవ 

mt ఆదృ్భషస్ట్రఫలసాఫనమును onde కృమాణముణే సళ్ల న్ దగదు. మోతము 

దృ ఫలమేగాని దృష్ట్రఫలముగాదు. శ ర్త క్ష పజ్ఞానముక లవారు శఛరీరముతోనుండియు స్త 

టా శ్ర 
శ్రశలవార్తై జీపన్లు కిని బొందియున్నారుగ దా? కావున "మొతము దృష్టఫల 

జాని యదృష్ట్రఫ లము శాదనినచో నదీ న్యాయము ఇదు, జీవన్లు కిని మోరు కల్పిం 

కాని నంతోవ్షీించుచున్నారుగాని ఆది యే ప్రమాణమునందును * గాన్నించదు కావున 

మాయమ ముద్భష్ట్రఫలమని నిశ్చయము, ఆట్టి యదృష్టఫలమైన "మోతమునకు సాధనమున 

వ్రుమున ప్టి అందిన మ నదుష్టించిన | ఫరించును. లేనిచో బూడిదలో లేసిన 

+విన్ను ౨బోలి మృర్భ మగును. (శ్రరిన్ష గృోతిశాన్త ములు కర్గను మోళ్రాదిఫలసాధనము 

బ్ ఓ నధించుడున్నవి, వున శర్మ అ ననుసష్టించిన మోక ముగలునును గాని జ్ఞునముచేం 

లుగడు, “బుర్భే సే లేచు రకం క చ్యాస్తై) గ వ తిషిద్ధం” ఆని యావ నంబి 

)హాగ్మి చరత జైనము మాట హాధనముశాదసీ చికి ష్పీయు న్నారు ఆని భావము, 

కర్త wit ఇని ని జ్ఞానభరములుగా: సని మేము జెక్నినది 

పట యు క్తుల చేశ శేశాదు, శేనలో్సర్యములు చక్కగా తెగసినవారియొక్క.. వచన 

ఎ చేత లాడ చెక్పితినుని పచించుదున్నా!దు, 

ఉద. జేదములన్ని నూ 

'మినిముహాముని యొక్క. పచనముపలన ను 'జీదము కర్త వరమని నిశ్ళయించిలిమి, 



పల నై రష్షసిది అ- వర్యనిద్ధి | 
కొ. అనంతళాఖాత్త కంబైన వేదమును విభజించి లోకములో బ్ర వ ర్తింవంజేసీన 

'వేదవ్యాసులనెడు ప్ర సిద్ధినొందిన కృష్ణా ప పాయనమవార్షి యొక్క. శిమ్యండునో నకల 

లోకములలో యథార్థ వాదియని సకలజనులవేత నంగీకరింపబడినవా(డునో స్వాభా 

ర్యుండైన కృష్ణ దై పాయనుని యన్నుగవామువేతను తనయొక్క తపక్మిప్ర భాదము 

చేత్రను సకల వేదములగమొ క్క. తాత్సర్యమునునిస్పంశయము7ాం జెళిసిన వాండు నైన జై మిని 

మహాముని తాంజేసిన మీమాంసాశా స్త్రములో వేదములన్ని యం కర్యపరములని చెప్పి 

యుంన్నాండు, ఆ కారణముచేశంసూడ వేదములు కర్త పరములే గాని 'క్ఞునవరములుం 

గావని నిశ్చయింప పవలయునని భావము, వ. . 

అవ, "వేదములు శర్మ వరములని తై మినిమవోముని బె! ప్పిన సూత్రమును శ్లోకము 

తో నుచావారించుచున్నాందు.. — 
(0 53 న్లో . అవ్నూయస్య క్రియార్ధత్యా చానర్హక్య మి రితోజన్యథా, 

వతి సాటోవ మాకూోనై ఎ దని క్రై శేమినిః స్వయమ్. ౧౭. ౫౦ 

దం-అ, జేదము కర్మలే ప్రతి పౌద్యములుగాల లిగియంన్న ందున దీనికంక భిన్న 

మైనది అక, చమాణము, అని  చేదములనెజింగిన జై మినిమహాముని తాను సంకోచము లేన 

టుల ప్రసిక్ణమ? ణు” ప్పెను, . | 

-. తా. ైమినిమవోముని. సకల'వేదములయొక్క_ తాత్సర్యమును నిస్సంశయ ముగ6 

జలియంకేయుటకుగాను వండే డ్రైండధ్యాయములుగల మిమాంసాళా స్త స్త్రమును. రచించెనో. 

చ్ర ములలో మున్ను గా ధర్మ మును ఏచారించెదనని ద్ర తిజ్ఞ చేసీ భర మును. చతిపా 

దించెడ ప వ్ర,  మాణాము ' జేదనునిచెక్సి ఆ వేదము. పురుములచే న్ ంపః బడినది శానంపునను, 

అనానిసమోన్యరకునరూ సీలోశములోం ద్రవ స్థించుచున్నందున నిర్దోషమని నిత్య 

ప్రతిపాదించి ఇట్టి వేదము. సాకల్యముగా ధర్మ మని ఇచ్చంబకుకర్మ లచే చ తి-పా 

నం శర్శక్ర తీపౌదకంబుగాని చేదభాగ మొక్కి.౦కయినను లేదనిచెప్పేను, 

'కరువాత. "వేదము. కైారకభాగము విధిరూపముగ, 'కొంతభాగము మంత ర్రరూవముగ,; 

మణీకొంక్ర భాగము అర్థ వాదరూప ముగగదా యున్నవి, . అందులో 'వథిహావమైన 

నాగము . కర్త లను. వ వ్రతిపాదించుచున్నవ్పటికిని “మంత్రార్ధవాదములుగల భాగములు 

ర్మ లనో ప్రశిపాదించలేవ్వగదా? కావున. నాభాగము. పమాణముగాకపోవలయునని 

యాశేవి రచుకొని మంశ్రార్థవాదమలుకూడ కర్శవ్ర ప్రతిపాదకంబులైన విధివాక్యములతో 

చేశీభవించి. కర్శలనే నిహోషించురున్నందోన ఏ వధివాక్యములతో సమానములుగా ప్రమా 

ణముతై యుండునని. ప్రతి పాదించెను, అరీంద్రి యవదార్థముః ములెల్ల '్రశ్యతమనం 
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జూడందగిన తపక వ్ర భావము? లిగి సర్వ వేదతాత్సర్యమును కరతలావములకము౫గా సాక్షూ 

క్క_కింపంకేనికొనియున్న తై చైమినిమహాముని ఫూర్వ్యవత్సీ సిజ్ధాం తఫూర్వకముగా సర్వలోక 

విదితంబగుసటుల వేదములు కర్మ లనే వ్రతిపాదించుచున్న నని చెప్పినందున వేదము కర్మ 

వ్ర తిపాదక మేగాని త్ర శ్వక్షానవ్ర వ తిపొదకము గాదని నిశ్చయింపవలయునని భావము, 

అవ, జైమినినువాముని _ వెప్పుటమ్మాత్ర, త మేగాదు, చీదముగూడ నీవ వ్ర కారమే 

చెప్పినదని కనువజచుచున్నా (డు, = 

వాకరి. మం త్రవక్షాళ్చ్. ల సం 

“దం=ఆ. వేదములోని మంత ముసలనంగూడ వేదము కర వరమెయున్నది. 
ల .. టా 

|. తా, స్పష్టము. 

ఆవ. మం శ్ర మును శ్లోకముతో నుదావారించుచున్నా (డు, = 

న్లో, “కుర్వస్నే న్నేవేహ కర్తాణి జిడీవిపేచ్చతం సమాః” 
ఇతి మంత్రో ఒవి నః శనం కర కా ర్మ ణార్ట్రియు రవాసృజత్ “౧౮. ౫ 

 దం_ఈ ఈరస్తమనండు కర్త లనుజేయుచు నే నూణుసం వత్సరములు జీనింవ 

నిచ్చ యింపవలయుననుమం,త ము నకలమెన ఆయం ప్యమును కర యందు వినియో 
భి త = 

గింజ జేసీనది. 

శాం “కర్వ న్నే వేహకర్తాణి 'శీవిషేళ్ళకన్ నమాని” అనుమం శ ము ఈళావాొ 

న్యమనో నోపనిషత్తులో నున్నది. ఇది ఈలోక ములోేనిపురగుముఃడు శాన జీవించియుం 

డునంత వణుకు యాగచదానాదికర్మ లను అనుష్టిం చుచుండవలయుం గాని యూరకయుం 

డందగదని చెప్పుచు పురుమునియుక - యావదాయువ్యమును కర్గానుస్థానముననే విని 

_యోగవజచుచున్న దిగాని మణియొ క కాగ్యమునకు 'నిమిషకొలమైననో ఉవయోగించు 

టకు సమతింప లేదు గావున వేదములన్నియుః కర్మ వరములే యని కర్మ లే చూతసాధన 

మని నిశ్చయించినారమని శాపము. 

అవ, ఈప్ర, కారము వేదవా “క్యములయొక్కం శాశ్సర్యమును. యోచింపంగా "వేద 

వాక్యములు బ్రవ్మస్వరూవమును వెవ్వనవి కావని నిరాశరించి చేదవాక్యములయొక్క-_ 

సామర్థ్యమును బట్టి యోచించి _ఆత్రిక్తస్టోహాకతాకు వెచ్చ; ఏకా*వని . చెవ్ళు 

చున్నాడు. 

వాకు. జ్ఞానినళ్చ వస్తుని వాక కర్టప్రా, *ఎనూణాభ్యువగమూత్ 

వాక్షస్షచ క్రియాపద బై థానళా త్ తతశ్చ అ 

న . రాం ఎల 

(| 
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దంత, జ్ఞానవాదికిని (బ్ర బృహ్మపస్తువునందు వాక్యము వ, వ మాణమని ఆంగీ కారము 

ఉన్నందునను, వాక్యమునకు క్రి, కి యావదనము ముఖ్య మైయున్న ందునను ఈ కారణమున 

లన మాకు. నమత మైనజ్ఞానము సిద్ధింపదు.. 

_ తా, కర్తలు మోకుసాధనమని చెప్పు చేనును, కర్మలయందు వేదవాక్యమే 

(పృమాణమని చెక్పియున్నాను. త_త్ర్వళ్ఞైనము మోతసాధనమని'చెవ్వ నీవును బవ్శాస్వ 

రూవమునందు వేదవాక్యమే వ ప మాణమని యంగీకరించియుంటివి గావున వాక్యము 

చ్రమాణమని జెవ్వటయందు మన కిరువురకు వివాదము లేదు, అట్టివాక్యమునకు సామ. 

ర ర్ధ్బ్రమూు పురుష (వయత్నసాధ్యంబైన [క్రి యను చె్వటయందు కలదా యని విచారించ 

. దము. ఆచేకపదములయొ క్క. సముదాయము హక్యమనం బడు, అట్టివాక్యములో క్రి కియా. 

వనము పృభానమైయుండు. క్రి యాపదములేని చో వాక్యము సంఫ్రూూర్లము కా చేరదు, 

“శుక్తాంగాం దం జేనానయి "తెల్లని నేవును కజ్దతో తీసీకొనిరమ్స అనిణెప్పినచో వాక్య 

ముప్రూర్ల ముగానుంశునుగాని “శుక్లాం దం'డేని అనిమా త్రముణెషి ప్పిన వాక్యము పూర 

ముకానేరదు గదా? పుపవ ప్రయత్న సాధ్య మెన యర్థము క్రి కి యావదమున కర్థమై 

యుండు, "వేదములను చాక్యరూవము శ్రై యున్నందున క్రి, కి యావద వృథానములై యం 

డు: గావున వేదవాక్యములు పురుష వృయత్న సాధ్య మైనకర్య నో చెప్పుటయందు సామ 

గ్థ్ గ్రముకలదిగాని. శేవలసిద్ధవస్తువును చెవ్వటయందు సాము ముర్ధ గ్థముగలది కాదు గావున న్వ 

శస్సిద్ధరుయిన బ్రవ్వువస్తుపును వివరణ చేయువాక్య మే లేనందున 9g వ్యళ్లానమే మోక్ష 

సాఫనమను సీవక్షమునందు నీకు. సమ్మత్నమెనజ్ఞాన నము సిద్ధింవదని భాస 

అవ. ఈెప్పిన యిర్ధమును శ్లోకముతో వివరించుచున్నారు, FS 

శో విరహయ్య క్రి క్రి యా నైవ సంహాన్యం తే పదాన్యపి, 

_నసమ సపదర వాక్యం యశ్చా్య జ్ఞ జ్ఞానవిథాయకమ్. ౧౯. సరో 

_దం-_అ. పదములు శ్రీయావ వదమునువిడిచి వరస్పరము కలియచే కలియవు, 

సీవాళ్యము జ్ఞా 'జానమునువి ధించునో ఆట్టి వాక్యము వదహీనయమైయుం డదు. 

తాం మోక్షసాధనమైన బ్రవ్హాజ్ఞానమును వాక్యముగదా వర్షించి చెప్పుచున్న దని 

నీయభిప్తాయము.. ఆట్టివాక్యరు' 'వదముంయొక్కహాడికవలనగాని కలుగదు. వద 
 మాలయొక్క. సంయోగములేని వాక్య మే లేదు. పదములయొక్క_ సంయోగము. శ్రియా 
పదములేనిచో. గలుగదు. శ్రీ యావదము పురుషసాధ్యమైన వ్యా పొరమును బోధిం 

చును. పురుషసాధ్యమైన వ్యాపారమే కర్త యనంబకు, క్ఞానమనునది పస్తుతంత్ర, 

"మైయండును గావున పురువసాధ్య మైన వ్యాపారమన లోధించు | క్రియాప దమున 



ద] . నర్వవేదాంకేసారసం గ్రహము. క్రీ 
కర్థము కానేరదు గావున వేదనాక్యము కర్మే బోధించుటయందు శ_క్రం'టెయురడునో 
శోని జ్ఞానమును బోధించుటయందు శ కం భైయుండదని భావము, 

అవ, ఈవ్ర, కారము శేవలకర లవలననే మోవ్నోము సిస్థించును. సిద్ధ బ్ర వ్యావివ 
య మైనజ్ఞానము "లేనేలేదని చెప్పి పి శండవపూర్వవక్రమును ము టి చ హక్ఞానము కేల 
దని యరగ్షీకరిం చినను ఆజ్ఞానము స్వతంత్ర, ముగా "మోతుసాధనము శాపం కర్మ నహి 
తమై మోకోసాధనము కాగలదని మూండవవూర్వ పక్షమునో చెప్పుచున్నాడు. 

వాక్య. జ్ఞానాభ్యువగ మేఒవీ నదోపః యతః. ౫. 
దం.ఆ. బ్ర వ్మాజ్ఞానముకలదని యంగీకరంచినను దోషములేదు.. ఎందువలనననిన 

చెప్పెదను. . 

తా గ్రవ్యావిదాప్నో తి విద్యాం చా విద్యాంచ జూన ముత్చద్య తేపుంసాం” 
ఇత్యాది జ్ర తిన స్యృతుల నాలోచింవంగా (బృవ్మాక్ఞానము కలదని యంగీకరింపవలయును ; 
అంగీక రించిన కర్ణి మోక్షసాధనమని చెప్పుటయందు దోషమును 'కొనము, ఎందువల్ల 

. ననిన దానికి కారణమును చెప్పుచున్నాను వినుమని భావము. 

అవ, కారణమును నోకముతోం జెప్పుచున్నా (డు. nn 

న్లో కర రణోంగాంగిథా "వెన న్వ్, ఛానతయాథవా, 

సంబంధ చే సన్టిహా సంసినదైః జే సత్యవ్వదోపతః.. . XE 

దం=అ, అం గాంగీభావము చేతంగాని, లేక ముఖ్యము?ణం గాని మ యమునం 

కర్తకు సంబంధము సిద్ధించుదున్నందున ద్రవ్మాజ్ఞునము కలిగి మున్న ప్పటికిని దోవ 

తా, 'యచేన విద్యయాకరోతి శ్రద్దయోపనిపుదా తచేవ వీర్యవ త్తరం భవతి” 

యనుశ్ర తికర్ల యే ఫలమునిచ్చుననియు ఆకర్ష జ్ఞానముతో [గూ డియుం డిన. బిశేషముగ. 

ఫలమునిచ్చునని చెవ్వుచున్న ందున కర్త వ్ర, ధానసాధనమనీ క్టానము ఆకర్శకు అంగముగ 

నుండునని చెప్పవచ్చును, లేదా, వేదయ కేన దాచేనతవసానాశ శేన బ్రావణావివిదిషంతి' 

యనుళ్హు, తి యజ్ఞ దానాదికర్య ల ననుష్టించుట చే జ్ఞానము పుట్టునని చప్పుచున్నందున జ్జ 

నము పృథానసాధనమని అజ్ఞానమును కర ఆంగ మని చెవ ్పవచ్చును. లెనిచో“విద్యాం 

వా విద్యోందయ స్తచ్వేదోభయగ్౦సవా” అనుజ తి క్రానకర్య లు రెండు మోతమును 

గూర్చి సమానసాధనములని చెప్వుచున్నందున జ్ఞా జ్ఞానకర లు మాతఫలమునుసూార్చి సమ 

వ్రుథానసాధనములని గాని చెప్పవచ్చును. ఈమూందువత్షములలోంహాడ కర రలు మోత 

సాధథనములని కాన్చించు చున్నందున. ర్రిన్యాబ్గానము 'మోవసాధనమని చెప్పెడివారుళు ' 



కర్శలు జ్ఞానము ఆంగముగాయలవై గాని క్ఞానమున కంగములు 7”. గాని జ్ఞానముతో 

సమౌనము శై గాని మోతసాధనమని యంగీక రిం వవలసియున్నందున కర్త లు మోతసా 

ధనమని చెప్పినది దోషము కాదు, కేవల జ్ఞానము మోతసాధనమనుటయే అపృమౌాణ 

మని భావము, శద్ధతోం గూడుకొని రవాస్య మైన జ్ఞానముతోంగూడ వీకర్మ యం 

బడునో ఆకర్శ ఫలమును ఇచ్చెడివిషయములో విశ్తేషసామర ర్థ్్రము కలదైయుండును. 

అ్రవ్మాభావమునో (మోతమును పొందందలంచినవారు యజ్ఞ "ముచేత్రను, దానముచేతను, 

తవస్సు చేతను, హితమితవవిత్రాన్నభ తణముచేతను. 'బ్రహ్మాజ్ఞానమును.. సం పొదింవంనోళి 

దరు, వపురువుండు జ్ఞాన నమునో కర్మను సమానముగాం బెలిసి అనుష్టించునో ఆని నూ 

డుక్టు, తులకు అర్థము. 

ఆవ, ళ్ ర్యలమొక్క_ సహాయము నష సేక్షీంవనిజ్ఞానము మోతసాధనము కాదని 

చెప్పిన మూండవవూర్వవత్షమును ని నిగమించుటకు ముందజిఖ్లోకములో సూచింవంబడెడి 

ౌతువును స్ఫుటముగ 6 జెవ్చచున్నాండు, = 

వాక్ళు. యస్తాత్ క్లునాభ్యువగమా నభ్యుపగ మేపి నజానా 
a 

న్గు కి క, సం 

ద౦=ఆ, (బృవ్మాక్ష్రానము నంగీక రిం చినను అంగీక రింవక పోయినను వీపీ హేళువునలన 

జ్ఞానమువలన మోతశములేదో, ఆహేతువువలన నని ము౦ందజిక్లో కముతో నన్యయము, 

.. శా. బ్రహ్మజ్ఞానము వేదాంతములయందు చెప్పబడియున్నది. ఆని యంగీక 

రించినను అట్టిజ్ఞానము స్వతంత్ర క ముగా మోతసాధనముకాదు. అంగీకరిందకపోయినను: 

మోకసాఫనమాడు.. “ఆని యిదివజుకు ఇెప్పియ యుంటిమిగదా యని భావము. 

అవ. చెపి ప్పీనెహేాతువును వురస్క-రిం చి చికొని స్వాఖిప్రాయమును విశదవజ చి 

పూర్వవక్షమును ముగించంచున్నాండు. 

EA అత స్పర్వాశ్రమాణాం హి వొజ్బనః కాయ కరః రృభిక, 

స్వనుప్థి లై రాళ్ల కిము క్లిసా స్స్యా న్నాన్యసాధనాత్. ౨౧౫౮ 

. దం=లి, కా'వున నన్నియా,శ్రమమ లయం దుండువారలకు మోక్షము చక్కగా 

ననుష్టింవంబడిన సనోవాక్యాయకక్షంచేకనే నంభవించును; మణియొకసాధనముచే 
సంఛ్లవింవదు, 

తౌ ఇదివరలో చెప్పిన ప్ర కారము బహ జ్ఞానము నంగీకరించినను నంగీకరిం 
WU 

"కసోయినను అట్టికేవలజ్ఞానమువలన మోతను సీర్ధింపదుగావున బ్ర ట్రహాచ ర్యాళ్ళ శనుము 
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sen యయా క మములోనివాన్నక్ష నను తమతమ య్యా క్రసుముల కనురూలముగా 

మృతిన్ల సతుల గిధింవబడిన మానస, వాచిక, కాయికకర లను యథావిధిగా నాచ 

ఏంచిన మోంతిముకిలుగురు గాని శేపల జూనముసలన సుంకము కలుగ జీరదు. మనోవా 

క శాయముల శ కోయ. వగినకి ర్మ లు భ్ మవిచమయొక్కు ౧౭ వ యభధ్యాయమునందు 
౧ J ఖీ | 

నిశిదిముగం కెబిబిడీధంన్నిని, పొని నిచ్చోవా ౬ సీన ౫ ౦ఫము వి సరమగునని నం షే 

స Ue Tete . 

te దశ మ్మ కరము కర్ర ఊముండకసానన ముసి చెచ్చువారలు ఫా? (వశీ మును 

విళ్చుంణా సివి సీ సం క్రబాణి స్రీ న్ గ౧కముము. సయంలూని ముందుగా. వ్రూర్వవత్ వాని 

ఇస్పృననినయ మును బి బాహటుము వ ుటకొఆికు డ్త్తంట్టోకము వ్రృవ్థైంతెనని వెన 
చున్నారు న. 

iy త hh ౧. న స. గ. రి, dy వ 

న వః sh we నం. ష్ తనో ని ము! అతు ము re he సే “మున యగర్థమును ట్లో 

నది జట శి చూవరమును షో; సరం. జలు ఓ సో అక్ష చెచ్చ వూ వన్న వు, 

తాం ఆత్మజ్ఞానము కలదు. అయిన నది సృర్ధిము కరీ మోకసాన్సనమని 
ఆత్మర్థ్యానము తబీచిము. కర్మలే మొతసాధవమన్ క్లానము ౪0గముగాంగ్ లక ర లుగాని 

కర వ్ VON ముగా * ఇ కాను mrt గరా ముల కం 0 నమాపముగ గానీ మూడ 

పాధనముని వు “ర్వ పమ వ జ దుంవిధములున కేసీక నావకుం త యం భా)౨నీద్ధము గాని 

ప్రామాణిక. నుం దోంచువినమున చెబ్టుచున్నా? శీ భావము, 
ఆవ, వ్ర న్యవకానిన బరిహోనము చేయం శోకము ను చొవాకించుచున్నారు...... 

బాదను చండీరులకం దిజికు 

an 
గ షన. wg n యి... ల . ల ట్ల Maks i ఖై / ; నా. wr వీ shy akg శ అ | 

jes a > Hp 
గ. నా టి గ Whi సు ల టు శ /. 

ల" గ శి అ గ స జ్జ న. అస I i ne WE rer a al క టో న్ ఫి లే 

Sd, సల సంతోష దిత్తులును, ఫో శముర్ధిటేము సశ జీ బలిమినెఎఏన మన 

కున లవామిను చాన ఇాంయం ను ననిన క్ు “మున భోగి అ వ్యా 6వ బడిన సహృృదియములరి. 

న భా సను న rm tra Sh. తట న hw PE Lor బవ: చున + ని నలవార.వ్రైన కరవ “ములమొక్క.వదనము లీవ కమర. సోష్షిందం బవ చున్నని. 

¥. 9, 

కీలకం, క్షముగం గాని శతి 

వే నేల కనుకూ లముక గాని లేదు. బేవ్రచ్యరక వాటి శర we చత CR: ద్ధగల వారది దె 

చాశుర్తా సాని? యాగములే వ యు. డు య శాలలయం జే 



లప వైహ్మక్యస నిసి [అ 

యున్నందున యతనిచి త్త మచ్చటి ఫౌగచేత వ్యాపింపంబడి మలినమైసోవుటవే 
విధ్రాంతుండై యావిధమున చెప్పుచున్నాడు. ఇదిగాక గృవాత్నేక్ర త్ర పుత్ర తకళ తది 

సకలపరికరంబులను బరిత్యజించి పరమహాంసపరి వ్రాజక్మాశ్కమం బవపంచిక్ పీన బక 

బ్రా వ్యాజ్ఞాననిష్థ గలంగదు, ఇట్టిమహాయాసమును స హీంచుటకుం దగినబుద్ధి జద్ధిలేరందుక 

న్యవామేక్ర పుత్ర కళడ్రాదులను నిడు వంజాలక వారితో. గూడి యూీడి 'అనుష్టింపం 

దగిన కరంచేశనే మాకు స్వరములు అనాయాసముగ సిద్ధించునని తల. చి 'సంతోవ 

చిత్తులై యున్నారు. ఈఖ్రార్వవత, వాదులు శ్ర తిపాదించినయ ర్థమునందు వారికి చారి 

బుద్ధియే వ్రృమాణముగా నున్న దిగాని మజీయొక (శ్రోతిస్టృతివాక్యము సవోాయముగగాని 

మాణముగగాని లేదుగావున తమబుద్ధికిం దోంచినంత చెప్పిరిగావున, వూర్వపతవాదు 
లచేం జెప్ప బడిన యర్థమంతయు భాం తిసిద్ధమని నిశ్చయింవందగి యున్న ౦దున వారినచ 

నములయం దచేకదోష ములుకలవు. కర్త వాదులు క్లంకులని “అన్ని ముస్థోహ వై ధూమ 
తాంతః స్వం లోకం న సతి ప్రజాశాతి, జ్ఞ వ వాసే హ్యేలే అదృశాః యజ్ఞ దరూ పా!, 

అవిద్యాయా మంత్రరే వ ర్రహేనాస యా మీమాం పుష్టి శాం వాచక ప్రవదంక్య వివ 

శ్చితకి” ఆను మొదలగు శతిస్సృతి వాక్యములు నిశ్చయించుచున్న వని ' భావము. అగ్ని. 

సాధ్యము శై నకర్శ లయం దత్యంతాన క్షి కికలపొండు పొగబే నావరింవంబడిన చి తముగల 

_వాండై న్వకీయమైన స్వరూపమును (ఆతృత త్వ్వమును యొటుంగంజాలండు, యజ్ఞము 

లనే యాసాధనములం ఓటిమయో కలు, అజ్ఞానములోం బడి కర్ణ లే నమ్మియుందురు.. 

పుషి రిచి నవృత్షమువలె ఆ పాఠరమణీయం'బై న కరవ రృప్రతిహాదక 'చేదవాక్యమును వీచేక్ష 
విహీనులు దానితౌత్సర్యము చెలుంగక చెప్పుచుందురని శ్ర మఘ లిన స్టృతివాక్యముల కర్గము, 

అప. ఇంకను ఫూర్వపత్ష్తవాదమునందు తా నూహించినపోపములను వ పృకటించు 

టె యు త్త గ గ్రంథము ను వ్రశటించుచున్నదని సి ద్ధాంతవాది ఇెవ్వుచున్నాందున_ 

- వాక్ట. దాహణోష కృమావధి జ్ఞాననా యాహా, క. ౬౧ 

. దంఎఆ. దూూషణముల నారంఖించుట క వసానమును (వ్ర యోజననున్వు) జెలి 

యంజేయుటకొజకు చెప్పుచున్నారు... : 
శా. వూర్వపతువాదమునై దోషము కారంభించి యేల ఇెప్పంబడునని.. దానిని 

జెప్పుచున్నారని భావము. ' 

న్లో, అ త్రాఖిదధ్య్ధ 3 యా దోషో క్ర మనో. న్యాయబృంహిశై ః, 

వషోనిః పూర్వవతో క కి భూత్ ర్నాతిసం భ్ర ఛభమాత్ . ౨౨. ౬9 
వం ఈవ్రార్వవత్మునందు యు క్రియ కృముళై ఇెన్చంబడిన విషయము 



 వేదాంతేసారసంగ గపహాము, లిం 

ఆగ హుములేక దోషములను వ షముల (క ముముగద జెప్టుచున్నా 

"తసాధనమని నిర్ణయించిన ఫూర్వవతవాదియొక్కమ 
వాషణాములను చెప్పుచున్నా రము, ఆదూవణములను చెపు 

+ వానికి విరుద్ధముగా యు కలతోంచజేర్చి వెప్పెదము 
మాణయం క్రీళళూన్య ముగా. చెప్పము, అందులోను డంబ 

3లనవలంబించి వ్రూగ్వవత్షవాదిని ఏవిధమునవైనను జం.౦చె 

చెప్పము త్ర క్ల్షషమాను నియమించుకొణకు వాదము నవ 

నకు(గల బలాబలములను నిరూపించెదము, త _క్షనిర్ల 

పె దూపణములనే నిర ర్హయించుచున్నా మని భావము, 

కందు తాత్పర్యమును జెప్పుచున్నారు.--- 

సిపి క ర్య 'కార్యస్య ముక్తా వసంభవా. 

ర కార్యత్వమ్. . ౬3 
రే | 

మలంగనిన్న కర ర్మవ్యాపారము మోతమునందు నంభనిం 

సాధ్యము కానేరదు, = 

యాత్ర యొక్క. స్వరూ హౌవస్థాన మే మోతమన(బడు, 

సి యాదికల్ప క మైన మూలాజ్ఞానము ప్ర, వ ,తిబంధక మె యు 

 అజ్ఞానముయొక్క-_ నివ్భ థ్రిమాత్రమే మోత్షమున కే ప్రేక్రీ 

తం "జేయంబడు ఉత్ప త్రి తి, ప్రాక్ ED వికృతి, సంసారము ఆని 

లెపీకీ తంబులం గావు. కావ "మోవ్షము కర సాధ్యముగా 

ర్థము ననుసంధింపవల మును, 'క్కియత ఇలికర యను 

కర్ణ యనంబడును, ఇది (దృవ్భములయందు నాల్హువిధము 

రును, అవియెటులనిన తంతువాయుని (సాలెవాన్సి వేం 

ర వటంబున కుళ్చ త్రిని కలగంటే యు; 'ఒకపురుషుని చేయ 

మాచి ప్రాప్తిని గలుగంజేయు; క్రీరమునందుం చేయం బడు. 

టై. పెట్టునజ్జిగతోటితోడు శ్నీరమునకు దధిరావమైన 

_మలినదర్పణమునందు జేయు ఛన్మనిభుర్షణకర్య (అద్దపు ' 

బూడిబెతో నద్దముపై రాచి తోమడము) ఆదర్చణమునకు 

కారూపం లైన నంసాగ_రమాను. కలంగం'జేయు. ఈనాబ్లుగు 



_ గుణములకం కి నధికమైనగుణములు. కర్మలకు సాధ్యము ్రై యున్నట్టు గానం బడవు, ఈ 
నాల్టుగుణమఃలును, నిక్యసిద్ధమై, సర్వ వ్యాపక మై, నిరవయవమై, నిత్యశుద్ధ మైన యా 

తృ స్వరూపమునకు గలుగనేరవు. ఆత స్వరూపము నిత్య సిద్ధ మైనందున వటమువలె ను 

త్నత్థికి యోగ్యరు కాదు. సర్వ వ్యావక మైనందున నిత్యప్రా ప్తముగావున గ్రామాదులవె 

ప్రాక్లికి యోగ్యము కాదు. నిరవయవంబైనందున శీరమువలె వికారమునొందదు. నిత్య 

శద్ధమైనందున దర్నణమువశె సంస్త్యారము నపేవ్షీంపదు. కావున నుత్ప తి, హౌవి, 

వికృతి, సంసారము లనియెొడు చతుర్విధకర్శ ఫలములు నిత్యసి ద్ధాత్మ న్వహహివస్థానహావ 

మైన మోక్షమున క పేక్షీతములుగావు. కావున మోమీము కర ర్యృసాధ్యము శా చేరదు. 

న్లో అజ్ఞాన హీనమా త్ర త్వాత్ ము కర్మ నసాధనమ్, 
కరప మార్జి నాజ్జోనం తనునీవోద్ధితం రము. ౨౮. ర 

దం=ఆ, మూత్రము అజ్ఞానముయొక్క_ సిచశమమా త్రమే గావున దానికి కర 

సాధనముకొదు. అంధ కారములో, బుట్టిన భ్రాంతిని ఆంధకారము. నివారింవలేనటుల 

అజ్ఞానమును కర్మ నివారింవ(జాలదు, 

తా, పరిశుద్ధమైన ఆత త న్వరూవమే మోశము, అట్టి యాత క స్వరూపము నిత్య 

సిద్ధమై యున్న స్పటిక ఆనాద్యజ్ఞానముచే నావరించంబడి శేనిచానిపలె. “ఎగానంబనుచు 

న్నది. అజ్ఞానము. నివర్హించినమా త్ర మున నాత్తస్వరూ పము మేఘమువిడిచినసూర్యబింబ 

మువలె నత్యుజ్ఞషలమై (పృ ద శాళించళు. ఇట్టి యాక స్వరూపమైన మోక్షమునకు అజ్ఞాన 

నివృత్రిమాత్ర మే కావలయును గాని కర రృల చే గాదగినవ్ర యోజనము కొంచెమైన నక్క 

ఆరలేదు. ఆజ్లాననివృ శ్ర త్రిశెనను కర్శలు సాధనములు కావా యనినచో కావు అని సమా 

ఛానము. ఆంఛ క" రము వ్యాపించిన క"లములో నాయంధ కారము ను నిమిక్టముగా: 

చేసికొని రజ్ఞావునందు సర్న్భ భ్రమమునుగాని, స్థ'ణువునందు చోరభాంతిగాని పుట్టును. 

అట్టిభ్యోంతి తనపుట్టువునకు నిమిత్త మెనయం కారమును. నివృ త్తిం జేయంజాలదుగ దా? 

ఆపృకారమే యళ్ఞానము ఆశ స్వరూపము నావరిం చియున్న కాలములో నాయజ్ఞాన 

మును నిమిత్తముకా. పైని చేశ కాల్టద్రవ్యఫలాది'భేదముల నవలంబించి ప్రవ రించిన 

యాగదానాదికర్త్థలు స్వనిమి త్ర మైన యజ్తానమును నశింపం బేయలేవు, నళించువస్తువున 

_ నళింపంజేయువస్తువును స్వరూవ వస్వభావమలచే. పరస్పరవిరుద్ధము లై యుండవలయు.. 

అంధ కారము (ప్రకాశము వ వరస్నరవిరుద్ధ ములు గావున వ వాళ మంధకారమును నింబ: 

జేయ చున్నవి. అజ్ఞానము . కర్త యు నాలళాగున విరాద్ధమలుగావు. ఆజ్ఞానము. - జడ స్ట 

“భవము కర్త యును జడన్యరాపము, "భేదమును దృరింపంటేయుట అజ్ఞానస్వ భావము, 



౧]. సర్వ చేదాంకసారసం గ్రహము. 4 

"భేదముల నవలంబించియుండుట కర్మ స్వభావము, కావున అజ్ఞానము కర్యయును నీక 

స్వరూవస్వ భావములు కలవై నందున శర ర్వ లజ్ఞానమును నళింపం చేయ (జాలవని భావము, 

అవ, ఉక్సత్వ్యాది చకుక్విధ క్రీ § యాషములు లేనందున మోక్షము కర ర సాభ్యము 

కాదని దూషించి కర ర్మసాధ్యమని యంగీకరించినను దూషణముకలదని చెప్పచున్నారు = 

వాక్య. కర్మ కార్సుత్వా భ్యపగమేపి దోషవన. ౬౫ 
. దంఎఅ, మోకము కర్మ సాన్యమని యంగీకరించినను దూషణమే కలదు, 

తా. స్పష్టము, 

వ. దూవణమును శ్లోకముతో చెప్పుచున్నారు. 

న్లో, ps వా భవేన్తు క్రి ర్వది వా సర్వకర్శ భిః, 
ప్రత్యేకం చేద్వ ) థాన్యాని: సక్వేభ్య్యం. ప్యేకకర తా. 9౨. ౬౬ 

దరి=ఆ. ఒకొ-క్క-కర చేకచే మూక్షము సిద్ధించునా? లేక. అన్నికర్య లనే సీ 

చునా? ఒబక్కా-కకర్య చే సిద్ధిం చె నేని ఇతరకర్శలు వ్యర్థములంగాంగలవు. అన్నికర్మ లేక 

సిస్థించెచేని యావక్కర, లు నోక కర్మ గనే యుండవలయు. 

తా, కర్మ లవేశనే మోక్షము? లుగునని వాదించు ఫూర్వవత్రవాదినిగూర్చి వ్శ్న 

చేసెదము, అగ్నిమో క్ర త్ర ములుమొదలు సవ్మాస్త స్త వార్షి కసత్రాంతము అను కర రృలున్నవిగదా? 

వీనిలో న్ నొక్కొ_క్క_కర చేతనే మోకము  సిద్దించునా? లేక యావత్క-ర లచే సిద్ధించు 

నా? ఒకొ-కకర చేసీ సీస్ధంచునంటి వేర జకకర్య చేతనే మోక్షము. సీద్ధించుచుండ "నికర 

కర్మలను వేదము విఫించుట కావశ్యక ము శేకపోవును, ఆ వళ్యకము లేకయే విధింవంబడిన 

కర రృలునిమవృలములని వేవ్పవలసీ యుండును; లేకఅగ్నికర లచే మోకము సీద్ధించునంటి వేని. 

అగ్నివోో త్రాదిసవ్మస్రవార్డి క కసత్రాంతకర్య ల కన్నింటికిని 'ఒకమోకమే “ఫలమెనందున 

యానక్కర లొక్క్ర-టియే యనవలసియుం మను అట్టు వెళ్వట బహువిరుద్ధము. వతి 

కర ను వేజటువేటుగా విధించి వానికి ఫలమును వేటు వేజుగా విధించు బడిముండ శా 

ఒకటేకర యని ఒకకేఫలమని యెట్లు చెప్పవచ్చును? ఇదియును గాక బ్రహ్మచర్య, 

నృవాస్థం. వానప్రస్థ, యకత్యాశ్ళ శ మములు నాలుగింటికి బ్రావాణ థ్ శ్రి య్ వైనృలను, 

వర్ష ములు మూండింటికిలి వ్ర ల్యేకముగ విధింపం బడినకర్శ లు ఒకనిచేశ్ర నాచరింహంబను 

టకు శక్యములు కావు గావున మోతము సగ్వకర్శ్య లఫలమని ఇప్పందనదు. సర్వకర్త లచే 

మోక్షము సిద్ధిం చుననంగా సస్వవర్ష్హా శ్రమములకు విధించిన యావక్క_ర, లవేత మో 

తము కలుగునని కాదు, ఆయాపర్ణాశ, గ ముమాలక ప్ర క్యేకముగావిధించిన నర్వకర్మ్శ లచే 

మోకము సీద్ధిఠంచునని చేక్నితిమి గాన స స్యాకర్మే ల నాచరించుట దుస్సాధ్యమని వవ చెప్పం 

& 
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దగదు. ఆయావర్హాశ్తమములయందుండువారలు తమతమవర్ష్యాశ్రమముల కనుగుణ 

ముగా విధించినయావక్కర్య లను నులభముగా నాచరించ శక్తులేగదా? యని యంటి 

రని యవ్వడు త_త్హ్వద్వర్హా శ, మంబులకు విధించినక ర్మ లం విచిక్రములుగా నున్నందున 

తతృల్వమెన మోక్షముసైశము విచిత్ర, మైయుండునని 'వెస్పవలసీయుండు. ఆత్ర స్వరూ 

పభూతమగు మోమ్ మేకస్వరూపముగావున విచి శ్రమని చెప్పుట. సకలశ్ర, తివిరుద్ధము 

గావున కర్శసాధ్యము మో్యోమని చెప్పిన ఇట్టిదోపములు బొసంగ చేరవని భవము. 

ఆవ, పీయీ! నిత్య నై మి _త్తికకర్య లకు ఫలము శెవ్చంబడియుండలేదు. ఆయినను 

కర్యలై నందున ఫలమును కోరుచుం నును, మోనీఘున ఫలమైనందున సాధనముల నే 

కీంచుచుండుం గావున నీరెంటికిని సం బంధముకలుగ జేసీ న నిశ్యవైమి త్తి త్తికకర్య లకు మో 

త్ మే ఫలమని సీద్ధించునని శంకించుకొని వరివారించుచున్నా రు, 

వాక. సరవ వకారస్యావి కర్త ణః ఉత్ప త్తి తిత ఏవవిళిష్ట 

సాథ్యాఖినంబంధాల్ నపారి శేస్యనిద్ధ ఈల 

దం-అ. సకలవిధమైనక ర కును ఉత్ప త్తి తిచేత శే  ఒకానొకవిశేపఫలముతోడ 

సం బంధముకలిగి యున్నందున పౌరిశేవ్య న్యాయము సిద్ధించదు. 

కా. నిత్య వ్రైమి త్తి త్తికకర్య లకును ఫబశ్రవణములేని యితరకర్శ లకును ఆయాకర్త 

లయొ క్క స్వరూపమును విధించిన యుక్ప స్తే వాక్యము చేతనే ఫలముకూడ సంగృహిం 

పంబడియున్నది.. అనలా. “విళ్యజితాయ జేత” యనుఖ్రు తినాక్ళముచే, విశ్వబిద్యాగము 
నునొకకర్మ విధింపంబనుచున్న ది ఈకర్శకు ఫలము వింబడియుండలేదు. అయినను 

దీనికి స్వర్షమే ఫలమని ెమినిమహాముని నిర్ణయించి ఈవ్రశారమే యేయేకర్మ లకు ఫల 
ము వినంబడియుండదో వానికన్నింటికిని స్వర్హమునే ఫలము కల్పించుకొనవలయునని 

న్యాయమును చూవించియుః “న్నారు గావున అగ్నిహోత్ర, తము వళో తీళ్యాది (్రతివాక్యము 

లచే విధింపంబడు చున్న యత్ని వో ల్రాది కర్యలకు ఫలము వినంబడకపోయినను విశ్వజి 

ద్యాగమునకువ లె స్వర్లఫలముతోడ సంబంధము సిద్ధమై యున్నది గావున పారిశేవ్య 

న్యాయమును బట్టి నిత్య వైమ్ శ్రి తిక కర్త లకు మోతుము ఫలమని వెవ్చందగదని భావము, 

పారిశేవ్యన్యాయ మే నష్టాశ్యదర్థరభ న్యాయమని చెప్పంబ కు, ఆన్యాయ మెట్లనిన, ఇరు 

వురు పురుషు లొక గ్రామమునుండి ఆశ్వ ముల; బూనిన రథములనెక్కి. వ్ర, వ,యాణమెపో 

వుచుండ మార్షమధ్యమన నొక యుప దృ వము సంభవించి యొకనికి రథంషు కాలి మతి 

యొ కనియశ్య ములు మడిసె. అంతనయ్యువురలో రథము గా లినవాండు తనకశ్వంబులంం 
a 

ను రభంబులేమిం జేసి. తనవయనను సాగమి _నాలోచించి యెచ్చటనైనను నొక 



సర్వ వేదాంతేసారసం గృ హాము. తతి 

ం దొరకునా యని ఆయమాలో చించు దుం ణెను ఆభ్వంబులు నశిం చినవాంచును తనకు 

బున్నను గుజ్లములులేమికి జింలెంచుచు నెచ్చోటనైన నశ్వంబులు చిక్కు. నాయని 
ంచుచుండెను. అంతట వాంరువురు సొకచోంశేర. తనుకములోవంబుల నొందొ 

గ "శవ్వుకొని రథము నపీక్షీంచువానికి అశ్షకీనమైన గభమును ఆశ్వముల నెపీ 
జక ర్యా హీనము'లై న యశ్వృములును దొరకినందున నంకసీం చుచు నారథాశ్వ 

పర్నుకా. యారథం చెక్కి. వారిరువురు కమయభినుశనగరమును తే3రి, ఈప్ర, 
స pp WN fe TT ne FE ee స జ్ల జ చ Ts గా సో FR. ఆటం సర మే 'వ్రస్తుకేమున ఆక్ని నీ త్రొదిశర్మ్య లు ఫలరహితమ్ములైె విధించ'బడియంం 

మన ఫలమును గోరియున్న స్, మోము ఫఘలమైయున్న ందున సాఫఘనములను కోరి 

ప. Heo భరతం, రా woh! టే సున దునను ఆగ్ని వో తెడికర లకు న్నది. తఈరిందును భకన్నరా కంకి కల'న్ యున్నంచునను, ఆగ్ని హో ర్రైదికర్ష్మ లకు 

మొక ఫలముగాన్ మోటమువకు ము ౫ 

పో రా RHE అకు మోట టే 

ుక్సాస్రనముగాని వినంబడక యున్న ందునను 

ఫలమని వ్రూన్వవమీవ*పయొక్కు తాత్సర్యము అన్ని 

తొ పజిద్య్మాగమువలె స్వర "మే ఫలమెయున్నందున ఫలా కాంత లేదు 

నే నముకము ౪ లముగా నంబఎఫీంటనని సీ స్ సం రయొక్క తాత్చ్సర్యము, 
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చంటి, oR: నెస్, ONT ళో పాపము  నశించుటక్ : అము గాగ లె నందున 

ముక ఆకు; గావు; ఇ "మ్బుక ర లును న్య ర్లఃక అములతో సంబంధిం చియుంన్న 0 

ఆప కారమీ "2 మ+తముకొ ఆకు గావు. 

అ, సిక్యు'జిమి ౫ iy కర వలన మోటిముదోరకునాా "లేక *ెమ్మ్య॥ రెలవలన 

hdl లుగు నా యని విచాకంలేము; నిత్య నె లకక ర ఒకు పొచటీయి'మే ఫలమని 

ee Ps క్ల br ties ఖప్రా మును. కన ఫాను చుంకీము సు అమన వెన్నం 

ము క"మృక స్ట లకు రత్తట స్వర్గ బపు శ్ సృష్ట బన డిల 

స టన్ సో సన్నం మున ఖానికి “మాయమ అము జేరదు ఆనిభాపముం ఇచ్చట 

EER త మన రసు నిన్ను "నము = Ny డల్ uw ల పిక్చ గానక అసద్ తిసి 

| స్వ మ్ ఫలమ ఎమిలమ్మే దీ. ఫ్ర గస కసా ముతేమునం దును 'యవ "కేన చన య కేశ 

జహాక దున ప భన" ఆనన త్నిబట్టి పారతుయ ము ఫలమైయూన్నది.. శావున 

wi wpe పై hat wd ఆల శన. 3 | Sawer ee మహా కేల అకము సము కని దేర్నువూరు,. ౩ గహ త్రాఃఃర చేశ నీకల" కను స్రొప్లిం 

అట వీడ వ. ప తనను re యు Fre . పాదములే జే వా సంవ పడని 

ప్రముక? 3 కు ఆని ట్రతస్వయుమున కరము, 

పధి నక ములయం? క న 
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+ మోతమునుచ్లేశించి కర్మలు విధింపంబడ లేదు గావునను కర్ణ లకు 'మోతము - 

ఫలముకాదని, న ఇవ్వకున్నా. 

వాక్య. ప్ర వవమూణా సంభవాచ్చ. ౬౯ 

'దంఎఅ,. చృమౌణము 'శేనందువలనను మోతము కర' ర సాధ్యముశాదు. 

కర్మ ణో "మోక్షము సిద్ధంచుననిచెప్వ శ్ర, స్ తిన సతివచనములు ఒకటియైనను 

"లేదు; ఆధార నైకము మోతము కర్త సాధ్యముకాదని శఇెవ్చవలయునని 

భావము, 

అవ, ఈయర్థ మును కోకముచే విస్నష్టముగోం జూావపుచున్నారు, = 

న్లో. సాధ్యసాధనభానోఒయం వచనా త్పారలౌక్కఏ 

న్యాశేహం మోతుదం శర్మ క్ర త ర్వక్రా త్కథంచన. ౨౭. ౭0 

దం-అ, పరలోకం సయమెన యాకార్య శారణభాపము శాస్త్ర వచనమువలన 

తె? నయందగియుంన్నది; మోతమునిచ్చునది. కర్మయని వేదముయొక్క. ముఖమునుండి 

_ యేవిధముగ_నైనను నేను విన్నది'లేదు, 

తా, ఈలోకములో ౮ పస్తువులవిషయమై డేసికి ఏచిసాధన మో జీనిక్షి ఏదిసాధ్య 

మో ఆసం బంధము వ ప్రత్యకముచేశంగాని అనుమానము చేతగాని తెలియందగు, 

శా శ్రీ యవిషయ మై ఆసంబంధము శాస్త్ర న వచనము చేత నే _తెలియందగియున్నది. 

మోతను. శా స్త్రీ యవిషయముగాని లాకిక విషయము గాదు; ఆట్టిమోఠమునకు కర్తలు" 

సాధనమని శాస్త్రములో నెచ్చోటవైన నొకవచనము చె వ్షియుండిన నవళ్యముగా 

నంగీకరిం చెద. శా్ర్రమన వేదము; ఆ వేదముఖమునుండి కర్మలు మోవమీముని చ్చునని 

చెప్పిన వాక్యమును నేను నినియెజుంగను, - కొవున మోత్షముకర ర్మ సాధ్యము కాదని భావము, 

అప. ఫూర్వపతువాదివైన సివ్మం౦, ౧౧౫ ౧౨ శ్లోకములలోం జెపి ప్పిన యర్థము 

నంతయును నేనుగూడ నంగీకరిం చితిని గావున నీవుచెప్పీనది వ్యర్థమని చెన్వచున్నారు- 
ki) 

వాక్య. అభ్యపగ తాభ్యుపగమాచ్చ న్ ప్షకూనిర్ల చో శ్రివద్భ 

వతో నిష్ప) రోరాజనః వ్రలొహ వః, ౭౧ 

“దం, ఆంగీకరించినవిషయమునే 'సంగికరించినందున సీయొక్క_పచనము ఆ ఆ త్త 

గారు భితీను లేదని చె్పినటుల వ్యర్థ ము, నిరర్ధకము.. | 

తా, కర్ణ లే మోకసాధనమని నిర్వహించుటకు. బూనుకొనిన న్ నీవు శామ్యనిషి 

ద్ధములను విడిచి నిత్య శైమ్శ్తి శ్తికకర్త లను యణథావిధిగ నాచరింపవలయుననియు ఆందు 



౧] సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. 45 

వలన కామ్యకర్శలకు ఫలమైన 'దేవమనుష్యాదిజన్మ నో గాని నిషిద్గకర్శకు ఫలమైన నరతి 

ర్య గాదిజన్మలనుగాని ఫాందండనియంం ప్రారబ్ధకర్మ లనుభ వముచేత నే నళించుననియు 

వొస్పితివి. ఈవిషయమునంత్రయును నేను ముందుగా నంగీకరించియుంటిని, కావున దా 

నిసే నీవు మరలవెప్పుట శ్వ శ్రూభికా ప్రతి షేవన్యాయముతో. సరియైన నిష్భలమని 
శావము. దిక్కుగా గామములో నొకయింట శలిదంగ్ర్రులు భార్య మొదలగుకుటుంబముతోం 

నోహూడి కాపురము చేయుచుండెను. బక నాం డ _క్తగా రేదో యొకవనినిమి శ్రమె పొరుగిం 

€వికి పోయి యుం డంగా నొక బవాశారి మధుకరముకొజుకు ఈబ్రావ్యాణునియింటికి వచ్చి 

“భవతి ఖిక్షూం దేహి యని భితమును యాచింవంగా న తగా రింటిలో లేనందున కోడ 

లాబ వాశారినింజూాచి “భిక్షము లేదు వెరి పొమ్లు” అనెను. అంత నాబ్ర హారి యా 

యిల్హువదలి మజీయొకయింటికిం బోవుచుండ పౌరుగింటినుండి యింటికి వచ్చుచున్న య 

త్తగా రా బ్ర హ్మచారినిజాచి “యోచిన్నవాండా! మాయింటికిపో లేదా!” యని యిడిగిన 

నాబ్రవ్యాచారి 'పోయితిని, మాకోడలం భితములేద్కు వెళ్ళి ఫొము. అనెను. అదివిని 

య_క్రగా “రదిన్యాయముకాదు మరల మాయింటికిరమ్మ ' అని 'యాబ్రవ్యవారిని తన 

యింటికి తోడొనివచ్చి “ఓచిన్నవాండా! ఫమివచ్చిలివి' అని యడిగిన ఆబ, హూచారి 

“భవతి భిశాం దేహి * యని మునువటివలె భిక్షమును యాచించెను, ఆరదు. కత్తగారు 

“బిక్షములేదు, వెళ్లి పొమ్య” ఆని చెప్పిన ఆ బృవ్యాదారి ఖీన్నుండై' మాకోడలంబెవి ప్పినమాటలు 

మోరుఖెస్పితిలే, మా శక్కవచేసి నచేమ? ఆని యడిగన *లేదనివెవ్వుటకు.గాని కలదని 

చెవ్వటకుగానీ చేను న్వతంత్రు రాలనుగాని కోడలికి స్వాతం కస్ట మెక్కడిది!' అని 

సృత్యు త్త శరముబెె ప్పెను, ఇది శ్వ శరాభికాప్ప వు తిక్నేషన్యాయము. oo 

ఆవ, ఈయిర్థమును ల్లో శ్లోకముతో వివరించుచున్నా(డు 

నో నిషిద పద కామ్య యో స్వ్వాగః త్వయా పిష్టో యఖథావముయా 

నిత్యసా వి ఫలవత్హాచ్చ నమోతుః కర్శనాధనః. PE ౭5 

దం. నిషిద్ధ కామ్య కర్మలయొక్క- త్యాగము నాచే నేలాగున నంగీకరింపంబ 

జనో నీచేతను నాలాగున నంగీశరించం బడినది, నిత్యకర్యకు ఫలములేనందువలనను మో 

మను క ర్మ లచే సాధీంపంవగినది కానేరదు, . 

తా, నిషిద్ధశామ్యకర్మ లను పరిత్యజింన వవలయుంనని మనమిరువురము సమానమున 

నంగీకరిం చియున్నా రము. కాని కర్మ లు మోక సాధనమని చే నంగీకరింవకపోయినను 

నీవుమ్మాత్ర త్రము శెప్పుచున్నాపు; ఆది. యు కృముకాదు, కామ్యుక ర్మ అకు న్వర్దాదికము ఫల 

. మని నిషస్థమునకు వ్రత్యవాయము (పాన వము ఫలమని, శై నైమి శ్రీకములకు పావక్షయము 
a oo 
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ఫలమని, నిత్యక ర్మలకు క ఫలమే'లేదని సీ వంగీకరించియుంటివి. "కావున "మోతశమున కెటి 

కర్మ లుగూడ సాధనములుగావని భావము, 

ఆవ, ఇంతవణి కుచెప్పిన సాంక గృ,ంథభముయొ క్క శౌక్పర్యమును సంగ గ్రహించి 

చెప్పుచున్నారు. re 

వాశన్టి. ఏవం తావ ను కే ప్రి యాఖి స్సెద్ధ త్వా దితి నిరనో 
ph 0 

యం వత ౭ 

దం-అఆ, ఈప్ర కారము మోకము కర్మ లచే సేద్ధించునను సీపూర్వవక్ష 

గృముగా నిరసింపంటిజేను. 

నవు 

ఈ. ౨౩ వ క్లోకముమొదలం యింతవటికు పూర్వ పక్షుచాదిశచెపి ప్పిన కర సాధన 

వాదమును సంపూర్ల ముగ ఖండించినారమని భావము. 

ఆవ, ముందుచెప్పంబోవు (గృంథముయొక్క. తాత్సర్యమును సంగ్రహించి చూపు 

చున్నారు. 

వాక్ట. అథాధునా సర్వకర్శ పవృ త్తి హితునిరావకేన య 

థావస్థి తాత్మ వస్తువిషయ శేవలజ్ఞాన మాతా, దేవ 

సకలసంసా రానర్గ ' నివృత్తి రితీమం పతుం ద్రఢయితు 

కామః ఆహ. ౭౪ 

దం=అఆ,. తరువాత నివ్వుడు సకలకర్త, లయందు ప్రవ క్షి రించుటకు కారణమ్లాను 

నిరూపించుట వేత యథార్థముగానున్న ఆశ వ శ్ర వస్తువును గోచరింవం జేయు కేవలమైన జూన 

మాత్రమువలననే సమస్త నసంసారము'నెదు నర ర్ధముయొక్క_ వినాశము కలుగునని ఈవతయ్ 

మును దృఢముగాజేయ. నిచ్ళగలవాండై స్యా సీధాంశవాది వెప చున్నాడు, 

తో, కర్మ లు "మోక్షసాధనము కావని నిరాకరించి తరువాత సీశ్గాంశవాది యేమి 

ఇెప్పచున్నాండనిన సకల మైన నిత్య సామి త్తిక శామ్యనిషిద్ధకర్మ లయం దీపురుముండు వా 

తువుచేం శ్రి వ ద్రించుచున్నాండో ఆహేశువు మిథ్యాజ్తానమని వెద్చంబడెడు అనాద్య్వ 

జ్ఞాననునియా ఆ యిజ్ఞానముచే నావరింవంబడి జీవాత్మ సకలకర్శల నాచరించుచు నకల 

విధముైన యనర్థృముల ననుభ వింపుచున్నా డనియు 'యావత్క_ర్మలు నజ్ఞాన కార్యము లై 

నందున జ్ఞానసాధ్యం బైన యజ్ఞాననాశ మే లవణంబుగాంగల -  మోత్మునందు. కర్థలం 

లేశమైన నువయోగింపవనియంం. కేవలమె నిర్విశేషచిన్తా కః జ్ఞానముచేక నే మోక 

మను వైవల్యము సిద్ధించున నియం విశేమముగ (వతిపాదించి నిశ్చయించుచున్నాండగణు 

భావము, 
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ఓయా! కర్యయం దీపురుషుండు _వృవర్థించుటకు కారణము మి థ్యాజ్ఞాన 

చెప్పవచ్చును? లౌకికకర్యలని వైదికకరలని కర్యలం రెండు విధ 
రే యా రే ర్చ 

ణీ కృషిగోరక్షణవాణి బ్యాదులు లౌకిక కర్హ్యలు; పీనిక్షి లోక సిధ్ధములై న 

"న ప్రమాణములు మూలమై శాన్సీంచుచున్న వి, అఆగ్నివో, క్ర (శృదర్శవూర్జ 

) వైదికకర్శలు; వీనికి శోతిన న్యృతివమాణము మూలం బ్రైయున్నది గావున 

)త్తికి శారణము ప్రశ్యమానమానాగమ ప్రమాణములు కారణములుగాని 

*రణమని చెప్పందగదని యా కేపముకలుగునని యోచించి కర్మ ప్రవృత్తికి 

కానమే యిని నిశ్చయించ్చటకొ అకు విమర్శనమును చేయుచున్నారు. న 
ప్త 

ప్రహేదం వరీయ్య లే. . 2౫ 

ఆ. ఇచ్చట సీవిషయము విమర్శింప బడును. 

కర్యలయందు ప్రవ ర్హింపంజేయునట్టి కారణమును నిరూపీంచునముయములో 

అస్టదేచారమును న నెదనని భావము, నిచారమువేత నే కర వృతి 

యో నిశ్చయముగా. -జలియంబడునని యభిప్రాయము. 

ఆవిచారప్ర, కారమును చూపించుచు న్నారు, 

కిం యథా వ్రలిషి. పిదప యాదృచ్చి శేష చ కర్మసు 

సార్షభావిక స్వోళయేక్ధనిమి త్త తవళాబేపదం పాలేమి 

దవుహితమితి పరికల్ప స్ట్ మృగతృస్షికోదకవి పాసురిన 

లౌకిక ప్రమాణ సిద్ధా స్యేవ సాధనాన్యుపాదాయ హీ 

తప్రా ప్పయే అహితీనిరాసాయచ స్వయమేవ ప్రవర్తతే. 
నివర్త పోరకేచ తదైవ అదృష్టాన్దేషు నామ్మేమ నిల్యేషు 

చ కరస సు కిం వాన్యజేన తత త్ర స్ట వ్రవృ త్రినివృ త్తి నిమి 

త్త మితి. 2౬ 

ఆఅ. నిక్షి ద్ధములై యాదృచ్చి కములైన కృత్యముల యందు సవాజమెన తన 

ట్రిన శారేణమువల్ల నే ఇది యనుకూలమని ఇది (పృతికాలమని కల్పించుకొని 

లజలమునో త్రాగ నిచ్భయించినవానివలె లోక సిద్ధ వమాణములచేం శ్రుసిద్ధ 

ధనములన గ్రహించి అనుకూలనిషయ మును పూరదుహిజకు, (తికూలవిష 

వహరించుకొతుకును స్వయముగా . నేయేవ్ర, కారము వ్రవర్తి రించునో, నివ, 

ఈ ఆప్రకారమే అదృష్టమే వ్రయోజనమగాలల కామ్యకర్థ్శ లయందును 

మందును చవ ర్తించునా, క దానియందు వవ ర్రినివృత్తులకు కారణ 

సండునా యని విమగ్శించెదమని వెన కటీవాక్యముతో నన్యయమాు. 
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శా. ఈలోకములో నీజేవాముతో నే యనుభవింవందగిన ఫలముగలకృత్యములు 

దృష్టార్థములని వరలోకములో  చేహాంతరముతో ననఛవింవందగిన ఫలముగలకృత్య 

"ములు అదృష్టార్థములని చెప్పబడును. దృష్టార్ధములు నిషిద్దములని, యాదృచ్చి కములని 

శండువిధములు. ద్యూతము, బరదారగమనము, షార్యము “మొదలగుకృత్యములు దృష్టో 

g OR we ' | | ఈశ చేహము,. ర్ధనిషిద్ధములు. పేనియొక్క-ఫలమైన దృవ్యనాళ, రాజదండనాదిదుఃఖము 

తోచే యనుభవింవంబడుచున్నందున ఇవి దృష్టార్థనిషిద్ధ దములని చెప్ప(బడుచున్న వి. 

వయ రాసన భోజ నేషస్టవివోరాదికృత్యములు దృ షష్టార్ధయాదృచ్చి చిఇకములు నాంబడు. వీనియు 

క్కు_ఫల'మెన శ్రామావనయిన, కున్నివృత్త్యాదీ తో ర్యళనఖము. ఈ చేవాముతో నే యను ; 

భవింపంబశుచున్నందునను ఇవి దృష్టైర్ధయాదృచ్చి క కృత్యము లనంబినును. అద్భకహ్హొర్థ 

కృ త్యములలో. గూడ నికి షిద్దములని, విపాతములని రెండు ప్ర కారములుగ లవ, నురాపొ 

నాదికృత్యములు నిష షిద్ధమారని బో తిష్టోమాదికృత్య ములు విహిత ములని చెప్ప(బడు, 

ఏనియొక్క-ఫలమైన నరకస్వర్హములం వరలోకమునం దే చేహాంకరముచేత ననుభవింపం 

దగియున్న౦దున నివి యదృష్టార్థకృత్యము లనంబడు. వీనిలో దృష్టార్ధము లైన నికి ద్ద 

కృత్యంబులందును, యాదృచ్చికకృత్యములయంమను పురుముండు ప్రవ రం దునచ్వుడు 

శా న్ర్రజ్ఞానము నపేకీంపకయే సహజము గాంబుట్ట్రిన స్వబుద్ధి చేత (అనంగా నేను నుఖ 
© yg 
మును పొందకయుంటిని, దుక ఖముల ననుభవించుచుంటిని, ఏీలాగాననో నుఖమును చేను 

పొందవలసి యున్నది, దుఃఖమును నివారించుకొనవలసి యున్నది. _అనుబుద్ధిశా ్ర్ర మును 

చదివినను, చదువకపోయిన ను సర్వసాధారణనుగ నందజికు నలుగు చున్నది. ) ఇట్టి స్వబు 

ద్దిచేక, సుఖమునందు రాగము, దుకిఖమునందు చే రష మునవ బుట్టినప్వుడు ఎదుట నుం 

డువస్తువులలో జేనియందు రాగము ,వ,న శ్పింరునో వానిని యనుకూలములని, చేసి 

eG యందు ద్వేషము వ్రవరి రించునో వాని ఏసి. ప్రృతిహలములని కల్పించుకొని అనుకూలముల 

యినవ స్పవులు తనకు లభీంచుకొణి కు, చ తికూ బలములు తెలగపోవుకొఆికు నీవి సాధన 
ములుగానుండునో వానిని శాస్త్రాే పక్ష అవను శేవలలోకోవచారమును బట్టి తెలిసికొని 

ఆసాధనముల ననుసరించి అనోహాల సుఖి ప్రా ప్తి వికొఆకు వ్రవర్శించుచు.. వ్రతిహలదుఃఖ 

నివారణ ముకొ ఆకు నివ ర్రించుచు నుండును దా? ఈ వ వ్ర రమే యదృష్టోర్థకృత్యముల 

యందును వ్రవ శించునా? 'లేక శాస్ర ములను విచసంచి అందుచేత. బుట్టిన సమ్యక్ 
జ్జాన మవలంబించి వ్రవర్తి రించునా? యని విణారించెదమని భావము, అనయా గ్రీష్మ 
ముళా* మధ్యాహ్నపు వేళ చవిటి చేలయందు చం డమావ్రులు వవర్ష రించిన . వానింపూాచి 
వివేకము లేనివాం మ మహాతటాకజలములని తలంచి ఆయుదకమును.. పుచ్చుకొని దన్నిం 

కొల - 
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దీర్చుకొన నిచ్భయించి ప్రవ ర్హించునట్టివాని వవృత్తికి నిమిత్తము. జలముగాని దాని 
యందు జలమును బుద్ధియేగదా! ఇదియే. మిథ్యాజ్ఞానము. ఈవ్ర, సారమే. దృష్టైర్థకృత్య 

ములయందు పురుషం యవ్వ ర్రించుటకు నిమిత్తము. శా వ్రష్థుననిరాపేక్ష శీవలస్వాథి 

ప్రాయజనిక రాగ క్వేవక ల్ని ఛానుకూల ప్ర తిహాలా ధ్యానహాపమైన మిథ్యాజ్ఞానముగ దొ 

కాన్సీంచుచున్నది, . అదృష్టైర్ధక ఎత్యములయందు. బ్ర బవ ర్హించుటకు . నీమిథ్యాజ్ఞాన మే 

_ నిమిత్తమా? లేక శ్వా న్ర్రనిచారజనిత నమ్యక్జ్ఞానదూ ? యిని తాత్పర్యము. ఈ 

' లోకములోని చతివస్తువునందును అనుకూలత్వముణాని చలికూలత్వముగాని నియత 

ముగాలేదు, అయాపురుషులయొక్క బుద్ధి భేదము నవలంబించి చేశ కాలావస్థానవి శేష 

ములనుబట్టి _అవ్వడవ్వుడు అనుకూలత్వ వ దృతికూలక్వ ములు. కల్పింవః బడుచుందు. గావున 

ఆయావ దార్థములమొక్క- అనకూలక్య ్ రతిహంక్యవివయ మైనబసి మిథ్యాజ్ఞానమని 

యెజుంసనది. = 

అవ నందిస్ధమై ప్రయోజనసహితమెనవ పదార్థమే విచారింపందగియుండుకుగా ని 

ఆసందిగ్ధమై అప్రయోజనమైనవస్తువ విఛారించంద॥ యుండదు. సూర్యవ్ర, శాశములో 

నుండి కంటిశెదుపుగానున్న ఘటము సందిగ్గముకానందున విచారించం దగినది కాదు; కాక. 

దంతములు ప్రయోజనహీ పొనము'లై నందున పచారించందిగినవి శావుగదడా? శక *వున. సందిగ్ధ 

వ్ర యోాజనమైన' వ వదార్థమే వి విచారయోగ్యమైయిండు.. కావున ద్రాకకుందు విచా 

రింవంబడుకర్మ (పృవృ సినిమ శ్రమునకు సందిగ్గక్వమును కనువజిచి పిదవ స్య్వవ్యయోజ 

నత్వమును జూవండ్తలంచి ముందుగా ప్రశ్ననుజేసి యుత్తరమును చెప్ప నారంభించు 

వాక్య, కించాతో యజ్యేవం శ్ర శ్రుణు. se ౭2 

ద౦=టు, ఇక నచో ' దీనివలన" ఛు ప్రయోజన మంటివేని. వినుము. ఇన్ని 

దనుం | 

తా. కర్మ లయందు ప్రవ ర్హించుటకు కారణము నిశ్చయింపంబుడిన చేమివ్రయో 

జనము కలుగుననిన ఆప ఇ సునమును చెప్పెదను సావభానముగా వినమని. భావము, -' 

అవ, ఫూర్వవటవాదిసినాంతవాదుల కిరువురకు సీకర్శ వవృత్తి త్తి నిమిత్త విచా . 

' రమువలన కలిగెడిఫలమును విచ్శజించి చెప్పుచున్నారు. ee 

వాక్య, యది 'తావ ద్య భావస్థితాత్మవస్తు వసు. సమ్యన్ జ్ఞ జ్ఞానం. 

వ్రమాణభూతం లౌకిక. మాగమికం వా పక ప్రవృత్తి త్తి 

న్మి త్తమితి నిశ్చయః నివృత్తి త్తి స్త్ర ంచ నాభ్యుపగ 

7 



50 నైష్కూర్మ్య సీ ద్ధి . ఆ. 

టం మ్యతే. తదా హతాః కర్త త్యాగినో భ్రాంతి విజ్ఞాన 

౨. మాత్రావష్టం భాదలౌకిక ప్రమాణో పా శ త్ల కర్షాను 
res సాన శ హ్యాగళ్వాచ్చ అథ "మృగతృష్పికోదక విపాసు 

జ. ప్రవృత్తినిమి తవ దయశూావస్తు' చ్రాంతివిజ్ఞాన మున 

- నవని తినిమి త్తం తదా వర్ధామ ౫ సా వయం హూ 

స్ట యాయ మెతి. ౭౮ 

' దం-ఆ. ఆపోపబేకముచేకం గాని. చేదాంకనధనముల చేతగాని పుట్టిన టెతెక 

యథార్థ మైనదియు నన్న తీరుగానున్న (నిర్వికారమైన ఆత త స్వరూపమును సోచరెంజుం 

శేయుచున్న సమ్యక్ జ్ఞానము కర రృలయందు పవ రించుటకు కారణమని నిశ్చల 

నచో, సర్వకర్మ్శ సన్నాాసమును 'హోధించుకా స్త్ర ముకు ఆంగీకరింపబడకపోయిన చో, 

అవ్వడు కర్మలనన్నింటిని పరిళ్య జిం చియున్న మేము (భృమచేత నేర్పడిన సమ్యక్ జ్ఞ జాన 

మును మా శ్ ము ఆవలంబించియున్న రీదువలనను, జెదవాక్యములచేం చి తిపాదింజు 

బడిన కర రృలయుక్క. అనుష్థానమునో త్యజిం చినందు వలనను చెడిపోయిన వారల. మవ 

దును, శేదా ఇమం డమావులనీటిని ద్రావనిచ్భయించినవానియొ క్క- చ్రృవృత్తి తికి. కార 

ణమువశె ఆయ థార్భమైనవడార్థమును గేచరింపంజేయుచున్న భ్యాంతిజ్ఞానమే . నర్వ 

కర రృలయందు వవ సం చుటకు నీమి శ్రమైనచో' నవ వడు మేము వృద్ధినిబొందుచునాస్న యం, 

మరు చెడిపోవుచున్నారని ప్ర (వయోజనము సిద్ధించును. ee 

శ్రా, చేదవాక్యములయుక్క. విచారముచేత్రంగాని సకల'వేదశా స ముల ఇలలీంగిన 

మవోపురువునియొ క్క యువ దేశమువేతం గాని సమ్యక్ (మంచి జ్ఞానము పుట్టును. 

అట్టిజ్ఞానము వాస్తవమై నిష్కల్మష, మైన ఆక్క త త్రరమును: జెలియంజేయుచుండంనా.. 

అటువంటి సమ్యక్ జ్ఞానమే కర్మలయందు ప్రవ రించుటకు నిమి త్తమని నిశక్చయిం జ 

బడినయెడల కర ర, త్యాగమును చేసిన మేము 'మాక్షమార్లమలోనుండి శృ్హలమై ఊడి 

పోయినచారల మగుదుము అదియెటులనిన, . సమ్యక్ జ్ఞానము కర్మ లయందు వ్రవ_ల్షి దఐింఇజక6 

జేయుశేని. ఆసమ్యక్ జ్ఞానమునకు విషయ (గోచర మైన ఆక, క సరూపము - క_ర్భృఈ్వ్వాది 

భర్గములుకలదని నిశ్చయింపవలయానోగ దా?  ఆయర్థమును యథార్థముగా . తఆలింయమం 

జాలక ఆక తృస్వరూపము. క్ర _ర్భృ త్వాదిధర్మ శూన్యమని నీక్షికారమని, | నిరంజనమని, BIN 

యం ప్రకా! "శ్రమని, నిత్యము క్షమని. 'యావిధముగా :వివరీకముగా తెలిసికొని యిట్టిభాంతి 

ల్లునము నవలంబిం చియుంటిమి, ' ఆపారు? చేయ. నిత్య, కు మాణములైన 'వేదములం- యూప 

చను కర్మ ల ననుష్థింపవలయునని విధించుచున్న వృటికిని ఆకర్త లను విడిచితిమి. ఆగ్ని 
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వనోశ్రాదికర్శల నాచరించుటకు యోగ్యకళలేని కంటివారు, స్రుడ్జివారు, - ఇెవిటివారు, 
భార్యాహీనులు మొదలగువారికి విధింపంబడిన సన్న్యాసమును కర్తానుస్టానళక్తులమైన 
మే మాభరించియుంటిమి గావున ఇట్టి మేము సమ్యక్ జ్ఞానమే. కర రవవృ ప లికారణం 

బైనయెడల నిశ్చయముగా చెడిపోవుదుము, ఈ, వ్రశారముగాక ఆయిండమాన్చలను జూచి 

జలమని భ్రమించి ఆజలమును ద్రాగ దానామును "దేర్నుకొనియెదనని ప్రవ _ర్హించువాని 

యొక్క. ప్రవృత్తికి భ్రాంతిజ్ఞాన మెటుల నిమిక్తమో అటులే లౌశికవై దికక ర్యలయం 
దన్నిటియందుం (బ్ర బవ ర్రించుటకు మూలము ఆక తృస్వరూపమును య థార్థముగం చెలియ 

జేయక విపరీత మసం -జెలియండేయుచున్న భ్రాంతిజ్ఞానమేయని నిశ్చృయింపంబడినచో 

నాక కృస్వరూపయాథార్థ వ్రక్షైనము కలవారమె ముముశ్రువులకందణ కు నవశ్యక _ర్తవ్యం 

బని నిధింపంబడియున్న సర్వకర్శ పరిత్యాగవూర్వక పరమవాంససన్న్నా న్రసొశ్ళముము నం 

గీకరించియిన్న "మేము సన్రార్గమం చే ప్రవ_క్రించుచున్నందున వృద్ధినొందుచున్నాము. 

భ్రాంతిజ్లానముచే నావరింపంబడి కర రృండుశైయాన్న మోరు చెడిపోవుచున్నారు. ఇదియే 

యాీావిభారంబునకు ప్రయోజనమని భావము, 

అవ. ఈవిధము? ప్రయోజననహిశంచైన | సంశయమును గనువజిచి నిర్ణ యము 

చేయుచున్నారు... 

న్లో, హితం. సంప్రప్బతాం మోనో దహితం చ జిహాసతామ్, 

॥ ఉపాయాకో ప్రా వీ ప్పి హీనాన్ధా౯ శాస్త స్తం భాసయలేఒర్కవల్.. 

దం-అ, అజ్ఞానమవలన అనన ంపిమయనును _పౌందంగోరుచుండువారికిని 

ప్రతికూలవిషయ మును పరివారింపం. గోరుచుండువారికిని వానియుక్క_లాభ పరిత్యాగ 

నశ వయోజనముగాంగల సాధనములను శాత్రుడూ సూర్యునివలె ప్రకాశింప 

"చేయుచున్నవి. 

శ తౌ, ఆత స్వరూపము సర్వకాలనర్వాావస్థలయందును నిర సనిభలదుకఖమై. ప వర 

మానందఘ నమైయుండు. ఫీనిలో పరమానందభున మె యున్న దని యెట్లు తెలియవచ్చు 

ననిన జాగ దవస్థలో ద్రక్నందనవనికాపదార్థములయొక్క- సంశ్లేషము నుఖజనక మైన 

టులు గాన్సించుచుండినను గాథను సుషు పస్ప్తియందు _ ఏవదార్థముయొక్క- సం న్లేషము లేక 

పోయినను మహాసుఖ నునుభవింపంబడుచున్నది. ని ద్రలోగుండి లేచినపిదప నింతకా 

లము 'మవాసుఖముగ్గా నిదురపోయితినని వనమందలము ననుభ్గవింపుచున్నా ముగదా గి 

ఇట్టిసుఖము ఆత తృస్వరావమునందుండు. నుఖమేగాని విషయజనితనుఖముగాదని నిశ్చయ 

మాగాయ జెప్పపచ్చును, ఇదిగాక మన కెల్ల రక . గృవాయేత్రుపు త్రపు త త్రకళర్రాదులకంటె ఆత్మ 



yy 

52 నై మ ర్వ నీ ద్ధి . [(ఆ- 

యందు పేమ ' హెచ్చుగాం గన్ఫట్టుచున్న ది, గృవాత్నేత్స తృపుత్త క్రకళత్రాదులం మన కువకా 

రకములని వానియందు (చును చేయుచున్నాము. ఆత్య యరెదు నేవ్కారణముగగ దా 

ప్రేమను కేయుచున్నా ము గావున  ఈశండు కారణములను బట్టి ఆత్మ పరమానందస్వరూవ 

మని తెలియవలయు. *““ఏపోన్య వరమ ఆనంద, ఆ క్తైవానందోో? ఇత్యాది శ్రుతి వాక్య 

ములు ఆత్త పరమౌాత్మస్వరూపుండని తెలియంజేయుచున్నవి. *అసంగోహ్యయం పురుషః 

ఆత్గాఒజరో ౬మరో ఒభ యా౭న్ఫుతః తనృభాసా సర్వ మిదం విభాతి” ఇత్యాది (తులం 

ఆత తృస్వరూపము నిర్వి కారమన్సి ఆసంగమని స్వవ,కాళశమని (వృతి పాదించి సహాజ 

ముగా. నిర స్తసమస్తానర్థములుకలదని చెవ్వుచున్న వి గావున ఇట్టె నిర న్తనిషోలదుఃఖనిరతి 

శయానందం బైన ఆత తృబ్వరూపము ఆనాద్యవిద్యా ఒవృతం బైయున్నందున దానిని చెలి 

యంజాలక తమకు కొన్ని యనర్థములు సంభ వించియున్న వనియు ఇ వానిని వరివారించుకొ 

నవలయునని కొన్ని సుఖవిశేషములు లేవనియు వానిని పౌందవలయునని జనులు కోరు 

"యందురు. ఇట్టిజనులయొ క్క-_. అనాద్యజ్ఞానసిద్ధం బైనకో రిక ననుసరించి త _త్తదనర్థపరివో 

_ రంబునకును తత్తత్సుఖప్రా ప్లికిని యోగ్యములగుసాధనములనో _ వేదము ద్రకాశింవంజే 

యును. అనగా నభిమశములగు నాయాగ్రామములకుం బోవందలంచి ర్వా త్రి వేళ చీంక 

టిచెళత త క్త ద్ర్రామమార్షములు చెలియ కం జిక్కు.వడుజనులకు సూర్యుడు తాను డద 

యించి ఆయా గ్రామమౌర్హ ములను మాత్ర ము వ్రకౌశళింవంకేయునుగా ని మార్గములను 

నిర్మించుటను మార్ణములయందు జనులను ఏ నడి డిపించుటను చేయండుగదా? ఆప కారమే 

ఆక్షస్నరూప యాథార్థ ర్భ స్థము' తెలియక సుఖము. అస్రాప్త వమని దుఃఖముప్రా ప షస దలంచ 

నుఖ ప్రా క్రి వికొటకు దుఃఖినివృల్తి వికొజకును వయత్నమునుదేయుచు. వానికి సాధనము 

శయ యెణుంగక చిష్కవడుచున్న వారలకు ఇట్టినుఖిమునో *పొందుట కిది. సాధనమని 

ఇట్టిదుకఖమునో సోంగొట్టుకొనుట కిది సాధనమని మాత్రము ప్రకాశింప వం బేయంను = 

ఇంతమ్మాత్ర తమేగాని శా న్మ్మను శాచే మిరు క ర్తలం 'ఫోక్తలు మీకు బొందందనిన 

నుఖముగలదు నిరాకరింవందగిన దుఃఖముగలదు గావున మీరు సుఖమును సంపాదించు 

క్రానుండు దుకిఖము నిరాకరించుకొనుండు, మోరు వర్ణా శమాదిధర్మ ములు గలవారని 

యాావ,కారము భర్త ము బోధించి. జనులను బ్ పవృ కృ  ప్రేమార్లమాలయందు సంచరిం 

వజేయదని. భావము. | [ 

ఆవు శఈప్రకారను ఇష్టసాథనములను. అనిష్టసాధననులను తెలినినందున రాగ 

వములు కలుగుననియు రాగ జ్వేషములు కలుగుట చేత వ్రవృ త్రినివృత్తులు. సంఫోదిం 

ననియు ర్వ గ్రంథములో వెన్నిన అర్థమును . సంగ్రహముగా. ననుపదించుచు 
న్నాను . ల . 



9.) సర్వ వేదాంతసారసం గ గహము శ్రీ 

వాక్య ఏవం తావ తృిత్యయానుమానాగనుప్ర, వ మాణావష్టం 

భాదాత్త నో నిరతిశయసుఖహాతావ్వతి కకకసి దేరి 
op 

స్య చ  పష్టగోచరవక్ సలు. 

స్వాభావ్యాత్తానవబోధ మాత్రా దెనహితం మే స్యా 

దహిొతం మే మాభూదితి మిభోజ్ఞానం తూషరశ కి 

కానవబోధోళ్టమిథ్యాజ్లూనవ త్స వృత్తి తి నిమి త్రమితి 

నిర్ధారితం ఛా స్తంచ న వచార్థశ స్వా ఫానకృదితి. ౮౦ 

దం=ఆ. ఈ, కారము పృత్య తము ఆనుమానము శాస్త్రము అనుమూండు 
ఇ ౬ ల క 

పృమాణముల నపలంబించుట చేత ఆత్తకు నిరవధి కానందమను అనుకూలవిషయము 

ఫోడ ఆభేదము సిద్ధించినందుపలన వ్రతికాలవిషయమగుదుఃఖము ఆటివప్ర మాణను 

5కు సోచరించునట్టి అభావమువలె సహజముగ సంబంధింవకపోవుటవల్లను ఇట్టిస్వభొవ 

ముగల ఆశ్యస్వ్యరూవమును "తెలియకపోవుటవేతనే అనుకూలనిషయము తనకు కావల 

యునని వతికూలవిమయము తనకు 'లేకపోనలరయంు నని కలంగుమి థ్యాజ్ఞాన ము చవిటి నేలను, 

ముత్యపు చిప్పను ఎయింగనందు చేత కలిగినమి్యాజ్ఞూనమువ లె. సృవృ శ్రినివృత్తులకు సిమి 

తృంబైయుండునని నిర్భ యింవంబడినది, శా న్ర్రమును పదార్థముల యందు సామర్థ్య 

మును పుట్టించునది శాదనియు నిర్ణ యింవంబడినది, 

ఈ, ప ప్రత్యమానుమా నాగమములను బట్టి విచారింవం గా ఆక నిత్యనిర్దు!ఖనిరతి 

శయవరమానంద స్వరూపుండనిగనుక నే ఈయాక కు పొందందగిన హితముగ7ాని, నివర్తిం 

పందగినదు!ఖము (ఆహితము గాని లేశ మైనను లేదనియు ఆయినను ఇట్టియాక్ర యొక్క. 

వాస్తపస్వరూవము చెటుంగమిం జేసీ, తనకొకహితము పొందపలసియున్న ట్టును,. అహిత 

ము నివ ర్తింపవలనీయున్నట్టును తోంచుచున్న దనియు ఇదియే మిభ్యాజ్ఞానమనియు ఈ 
మిథ్యాజ్ఞూన మే హితస్రా ప్లికిని అహితనివృ. ల్రికిని సాధనములైన అౌకికవై దికకర్య లయం 

దన్నిటియందు వ్ర, పృవర్టించుటకును కారణ మైయున్న దనియం సూర్యుం డాయాగ్రామం 

బులకుం బోవందెరంచినచారికి ఆయాగ్రామమార్హంబులను బ శాశింపంజేయునటుల "బీద 
(WU 

మును సుఖస్రా్లి దుఃఖనివృత్తులను ఫోవవాలి తత్పాధనములను ప్ర, కాళించంటేయును 

గాని చిదాత్త యందు క్ట రృృత్వభో _కృృత్వవన్షా శ్ర వ మాదిని శేషశ కి కిని స్వర్గాదులయందు సా 

ధ్యశ్వ మును  యాగాదులయందు సాధనత్వ మును పుట్టించునది కాదనియు పూర్వళ్లోకమః 

లో వ లిపొదింపం బడినదని భావము, ఆఅవప్రమాణమనగా ననుపలబ్దీ ప్ర ప మాణమఘు ఇది FF 
ww ॥ 

ఆభావమును. తేలియం జేయును, ఆభావను నీవిధమున స సత్తకలది శాచేరదో ఆవిధమున, 



ర వ్రైష్కూర్య్యనిద్ధి.. [అ 
నే దుఃఖము. ఆత్మయందు స త్తకలదికాదని భావము. ఊపషరభూమియొక్క_ స్వరూపము 

శెణుంగకపోవుటచే నచ్చట జలమ నెడిభ్రాంతి కలుగును. ఇదీ యొకవస్తువునందు మలల 

యొకవస్తువ చెడు జ్ఞాన మైనందున మిథ్యాజ్ఞాన మనంబడును. ఈమిథ్యాజ్ఞానమేక దా 

జల-ఫానరజత గ్రవాణములయందుం ద్రవ్య రించుటకు నిమి క్లము అని కృష్టింక వాక్యము 

నక భావము 

ఆవ, క త్రర [గ (గృంథము వ్ర, వవ _ర్రించుటకు తాత్పర్యమును చెప్పుచున్నారు, = 

వాక. “నతని; నై స్టవ్ ర్తి  శ్రరత్ర, కు వ్రపంచ ఆరభ్యతి.. . ౮ 

దం-అ. ఈ గం ధముయొక వివరణయే ఉ తశ్రర్శగృంథధమునందు ఆరంభింవబడం 

చన్నమి . చప నత ననన. 

౨... శా. వెనుకటిక్లోకములోం బ తిపాదిం చినవిషయ మే యి:క ముందత గ్రంథము 
ల 

లో. విస్తారముగా. జెవ్చంబడును అని భావము, 

న్లో. నవరిఘఫ్చాం జపోసాంవాొ పుంసఃకా్త స్తం కరోతివా 

నిజ వవతు తే యస్తా తృశ్వాషదానపి దర్శయాత్ . ౨0. ౮ 

దం=ఆ. వేదము పురుషునకు పొందవలయునను ఇచ్చనుగాని విడువవలయునను 

ఇచ్చను గాని చేయ ను (పుట్టింపదు). ఇది ప్రసిద్ధము, ఎందువల్లననిన ఆయిళ్ళలు ct 

డును పశువులు “మొదలగు వానియందును న కనంబడు చున్నందున స్వాభావికము'లే ఆయి 

యున్నవి. on 

తొ. వేదమనంగాం ఇెలియంబడనియర్థమును జెలియంటేయుచేశాని శేనియర్థ 

మును పుట్టింపదు గావున సకలజనులకును సుఖప్రాకి ప్రియందు దుఃఖనినృత్తి గ్రియందునో 

ఇచ్భలను పుట్టించదు. ఈయిచ్చ్భలం వళువ క్షిమృగాడులయందుంగూడ కలవు గనుక ఇవి 

| సకలజంతువులకు స్వభావసిద్ధములని నిశ్చయింపందగి యున్న వి, ఈయిచ్భలం కావ్రునుచేత 

ఛే పుట్టింపం బడినచో శాస్త్ర క్ఞానములేని వళుపవీమృ గాదులు. నుఖప్రా పియందును 

దుకఖనివృ ర్తి తియందును ఇచ్చ లేక యుండపలయు, వణపత్నీమృగాదులుసాడ నునువన్య 

లపతె సుఖసాధనమైన - వారిశతృ్ళణభ తణమునందును దుకఖసాధనమెన' దవాస్ని స్పర్శ 

మును. వరిహారించుటయిందును ఇచ్చ గ లిగి చవక్తి రించునటుల "మునము చూచుచున్న్నా 

రము, కావున తు మిచ్చాజనక ము గాదనియంం ఇచ్చ యనునది అనాద్యవిద్యామృతు. 

కైన సకలజీవులకును స్వాభావికధర్శ మనియు 'తెలియవలయునని భావము, 

“అవ. ఇంతకుముందు కర్త లయందుః వర్తి రించుటకు కారణము. మిథ్యాజ్ఞాన ల 

మని నిరూపించి అందు వేత మోతము కర్మ ర సాధ్యముకాదని శకి ప్పిరి* ఇ ప్పుడు తత్త్వ. 



౧.1] సర్వ వెదాంతసారసం గ్రహము. ర్ర్ 

జ్ఞానసోచరం బైన యాత్మ స్వరూపమును బాగుగ నాలోచించిచూచినను మోకము కర్మ 

సాధ్యము "కాదనియు కర్మలయందుం బ (ట్ర, వేశించుట కవకాశము లేదనియు వ్రతిపాదిం 

చుచున్నారు, 

వాకర్ణి. ఉక్తం తావననవబుద్ధయ్థమా శాక $ ఏవ విధిప్ర 

తి పీ ధశాస్త్రే పధి క్రియత బ్రతి, అధాధునావిషయే 

శ్వథావానుకో న | ప ప్రవృశ్త త్ర ష్టసంభవం వకు కామ 
ఆహా, ౮౩ 

దం=ఆ, ఆక్కపస్తువుయొక్క- యాథాక్థ న్ధ్రము ఇిలుంగనివా౭డే విధినిషేధళా స్ట్ర. 

ములయందు ఆధికారముకలవా.6 కై యుండునని చెప ప్పంబ డెను. తరువాత నివ్వడు ఆత్మ. 

వస్తువుయొక్క_ స్వభావము అనుసరించుట చేతను ,వ ప్రవృ శి తియొక్క- అఆసంభవమును' చె 

వ్ప నిచ్భయించిన వాండై డె చెప్పుచున్నాడు, | : 

తాః ౭౮ వ వాక్యమందుండు ౨౯వ కోకమునందును ఆత. క స్వరూపమును 

వా_స్టవముగా ఇెవ్వందెటుంగండో నాం డాక్ర్ష యందు కధ ఎకఏఖోక ఇ క్టములను వరా 

ఈచొది ధర్మముల నారో పించుకొని వ్యవవహారించునూ గావున విధినిషేధళా శస్రములయం _ 

దధికారము గలిగియుండునని మ్రుతి పాదింపంబడినది, ఆక్యస్వరూవ ప్రతి పొదితంబు లై న 

"వేదాంతవాక్యంబుల నవలోకించిన త త్వ్వజ్ఞూనం బుద్భవిల్డు, అట్టిజ్ఞానంబున కాత్త విషయం . 

చైయుండు. తాదృశాత్త్య స్వరూపమును పర్యాలోచించిచూచినచో విధినిషే షేధళా స్త్ర 

దృతిపాదితంబులైన కర ర్మ్యలయందు. వన _క్రించుటక్షు నిమిత్తములేదని వ్రతిపాదింపం 

దంచి చెప్పుచున్నా రని భావము. 

అవ. అందు కొందజకు ముందుగా పొంద దగినవస్తువ శండువిద్దములనియు ప 

వారింవపందగిన వస్తువు శెండువిధములనియు విభజించి చెండుళ్లో కములతో సిరూవిం 

చున్నారు... న 

లిఫ్స లేఒజ్ఞానతో ఒలబం కంలే ఇామిోశకరం యథా. 

వన్టితంచ స్వతో శ్రాంతాన్టే ఇ ఇభాయాయా మాత్మ నో యథా. 

ధయా. నోవో వనరద్ధాత్మా రతః పరిజిహీర్ష తి ౨. 

యాగా ్నాసరిహృతం వస్తు తథాలబ్దం చ లిప్ప'కే, 353౨ ౮౫ 

దం-అ. మెడయందున్న హారమునువలె పౌందంఖడియున్న (వస్తువును) దానిని. 

ఆజ్ఞానము చేశ పొందవలయునని కోరును, అజ్ఞానమ్యదే. నావరింపంబడిన చి త్తముగల 

నాండు భయముచేశ శ్రననీడయం: చాధోవింప బడిన. రాత్ననివలె. - శ్యరవమగాచే | 

ర 
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విడువ బడియున్న వస్తువును భ్యాంతిచేత పరివారిరిప నిచ్చయించును. ఆలాగుననే పొం. 
దంబడనివస్తుపును పొందనిచ్భయించును అని: కెందుళ్ళొకముల కొక్క కే యన్వయముం 

తౌ. ఈలా కములో. బొందందగినవస్తువులం రెండువిధములు. ఒకటి స్వతః పొం 

దంబడియున్న వృ టికిని భాంతివేం చొందంబడనిదానివతె తోచి పొందవలయునని 

కో రంబడున ది దీనికిద్భష్టాం తము. తనకంథఠమునందున్న సువర్ణ వారము అనలా ఒకా 
నొకపురువుండు తనకంళమునందు వోరమును భరించియుం డియునో ట్రౌంతిచేక హారము 

లేదని శలంచి దానిని పొందవలయునని కోరుచుండును, ఇదియె ప్రై. వపా ప్రాప్తవ్య మనం 
బడును. మణియొ కటి స్వతః పొందంబడని దై యం౦డియుం. పొంచపలయనని కోరం 

బడుచుండునది. ఇది అపా వపా 'ప్రావ్లవ్య మనంబడును. దీనికి దృష్టాంతము, న్వతః8 హోర... 

ములేనివాండు తనకు వశరముశపలయునని కోరుట. ఈ వ య కారమే పరివారింవందగిన'. 
వస్తువులు శెండువిధములు, ఒకటి స్వతః విడచియున్న వృ టికిన ఛ్రాంతిచే విడువంబడని . 
దోనివలె తోచి విడువ నిళ్ళయింవంబడునది, దీనికి దృష్టాంతము ఏ హనసిడయందు. దో 

చంబడు పీశాచము అనగా ఒ కానొక పురుషుండు స్వతః కీశాచము లేని వాం టెనవ్పటి 

కిని తననీడనుచూచి భ్రాంతిచేక పిళాచము తనవెంటవచ్చుచున్న దని భయవడి దానిని 
వరిత్యజింవ నిచ్భయించును. ఇది వ పరివ్భాత బరిహార్య మన:బడును, మణీయొకటి స్వతః 
సంభసించియుండి పరిక్యజింవ నిచ్చయింపంబడునది, దీనికిదృష్టాంతము సర్పము తన 
"వెంటంబడి తయుముచుండంగా. దానిని పరివారింబ నిచ్భయించుట. ఇది ఆపరివ్భాకవరి 

హార్య మనం బడును. ఈవిధముగ పా ప్రా పవ్యములు రెండువిధములు, సరిహార్యము కండు 
విధములని 'తెలియవలయునని. భావము న : 

ఆవ. ఈప్రకారమే యవుగాకు అయినను వీది యేయుపాయముచేత. వరివా 
రింపంబడునన6గా ముందజీశ్లోశముతో ఆయుపాయములనో 'తెలియం కేయుచున్నా రని 
చెప్పుచున్నారు. మూలాన . 

వాక్య. తశ్ర్రై లేసు చతుర్దు విషయేషు . వరివళరా 
యద విభజ్య నార్టీయః | ప్రకృతే . ౮౬. 

దం=ఆఅ, ఆందులో సీనాల్డువిషయములయందు ప్రాప్తి (పొందుట కోటకు వ 
వారిం చెడికొ౭ కు ఉపాయము విభజించి చూపి సంపా బడుచున్నది. 

శా, వా న్తవముగా పొందంబదనివస్తు స్తువులం స్వర్షాదులు, వానిని పౌందుకాఅకు. : 
| ఫమియుఫాయమో వౌ స్త్రవముగా సరివారింపః బడరివి, నరశాద్యుళ్కు. వానిని 'చరిహరిం | 



t 

అబ్బుర ౧.] సర్వ వెదాంతసారసం గృహము, 

ఇెడికో అవ నీమియుపాయ మో ఆయుపాయములను విభజించి చూషించుచున్నారని 
భావము. 

శ్లో ప్రా ప్రా పవ్యపరివో "ర్వేషు జ్ఞాత్వో పాయాకా శ్ర లేః పృథక్, 
శృళ్వాధప్రాన్నయాల్ ప్రావ్యం తథా నిష్టా జవాత్య పి. 3 ౨.౮౭ 

దం=ఆ, పొందందగినవానివిషయమై వరిహరింపందగినవానివిషయ మై సాధనము 

లను వేదమువలన (ప, ల్యేకముగాం చెలిసీకొని యనంతర మనుష్టీంచి పౌందందగిన దానిని 

బొందును, ఆ ప్రకారమే పరిత్యజింవ వవలసినదానిని పరిహరించును. . 

తా. వాస్తవముగా పొందంబడక ఫొందవలయునని కోరంబడుచురిడునవి స్వర్గా 

దిఫలములు; ఆవి లఖింపవలయునని యిచ్భయించుపురుషుండు ఆస్వర్లాదిఫలములకు నీవి 

సాధనములో వానిని వేదవాక్యములపల్డ బాగుగ చెటీం? యాసాధనములను య థావిధిగ 

నాచరించి పిదవ స్వ ర్తాదిఫలములను బొందును, అనలా. స్వర్షాదిఫలములు అన్నిహో 

త్రాదికర్శల నాచరించిన లభించునని "వేదము చెప్పుచున్నందున ముందుగా నాసాధన 

ముల నెజింగి వి్దవ నాయగ్ని వో త్రాదికర్య లను బాగుగ ననుష్టించి స్వ ర్తాదిఫలమును 

పొందునని అర్థ ము, ఆవృకారమే వాస్తవముగా పరివారింవంబడనివై వరివారించు 

కొనవలయునని కోరంబడునవి నర కాదిదుఃఖ ములు; అట్టి నర శాదిదు8ఖ ములకు సాధన 

ములు సురా పొనాదికృత్యములని. వేదము ఇెవ్వుచున్నందున ఐ వాని నెజీంగి వరిహారించిన 

నర కాది దుఃఖ ములను పొందండని, భావము, nn 

అవ, ఈ (పృకారము అస్రా ప్త వపా ప్రావ్లవ్య అవరిహృతవ రిహార్యములయొక్కం సాధన 

ములను ప్రతిపాదించి మిగిలిన ఛంటియుక్కసాధనమురిను నిరూపించుచున్నా రు... 

వాక్య. అభథావళిష్టయోః, మ . ౮౮ 

దం=ఆం. తత్వాత శేషించినవానియొక్క_ సాధనము చూసీంపంబవు, 

తా, 39వ శ్లోకముయొక్క_ ఊఉ శ్రరార్థములోం జెప్పిన అప్రా ప్తప్రాప్ప్తవ్యము 

యొక్క. అవరిహృతవరిహార్యముయొ క. నోభనముు నిరూపించినపివవ 3౨ వ శ్లోక 

ములో 33 వ శ్లోకముయొక్క... స్రూర్వార్థములోనో చెప్పిన. ప్రాప్త _వన్యముయొక్కా 

యు పరివా తపరిహార్యముయొక్క యు. సాధనములు జు జ్రశిపాదింవంబడు నని భావము, 

వాక్య. స్వభావతః. . : . ౮౯ 

"దంత, “స్వభావతః'” అనువదము. ఫ్లోకముతోం జేరియన్వయించుచున్న ది. స్వభా 

వముగ వరివారింవం బటి తాందంబడియున్న వానియొక్క- జగివోరళాభవ ములు. లు జ్ఞాన శంనలన్లం Fr 

రి 



కరి. _వైషూర్మ్యనీద్ధి . [౪- 

గలుగునుగాని కర రేం గలుగపు. ఆవరిహారలా ఛములం అజ్ఞానమున్నూత్ర మే వ్ర తిబం 

ధకము7( గలిియున్నందున కర్త, కర "వేత సిద్ధింవవు. 

లొ, నవాజముగ వరివారింపం బడియుండియును అజ్ఞానము చేత పరివారింపంబడ లే 

దని యెన్నంబడెడివిషయము జ్ఞ జ్ఞానముచేత నే వరివారింవ( బడును, నవాజనుగ పొందం 

బడియుండును, అజ్ఞానము లేశ పొంద బడ లేదని తలవంబడెడి విషయమును జ్ఞానము 

వేశ్రచే. పొందంబడును గాని కర్త లచేత వరివారించంబడదు. ఫొందను బడదు. అది 

యొందువల్ల ననంగా వరివ్భాతపరివార్యమునకును ప్రా పౌ వసా ప ప్రా క్షువ్యమునకును అజ్ఞానమేశార 

జమైనందున అజ్ఞానము | నివ ర్రించినం గాని పరిష్చక' వరివోర్య ప్రా పా పతా వ్ల ప్రా ప్రవ్యముల 

యొక్క. పరిహారలాఫ ములు కలుగవు. ఆజ్ఞానము జ్ఞానముచేత నివ వవజణని, కర్త 

చేత నివ ర్తింపదని భావము. అనగా కనచరణాభరణమును (నూపురమును చూచి 

కేక సర్పమనుకొని ఖీతినొంది ఆసర్పమును నివ ర్రింపం జేసీకోనవలయు ననా 

ది నర్పముకాదు, నూపురమే యనుజ్ఞానమాను. సం పాదించుకొనవలయును. ఆట్టిజ్ఞాన 

ముచేక అజ్ఞానము నివ ర్రీంచి సర్పముకూడ , నివ ర్రించునుగాని గరుడధ్యానమును "జేసిన 

నివ ర్రింపదుగచదా. తనకంఠమ: నందున్న ము'కావోరమునో భ్రాంతి'చేత నెచ్చటనో పోయి 

నదనుకొని దానిని పొందవలయుననుకొనిన 'శంఠములో నే ముక్తాహారమున్న దని తెలిసి 

కొనవలయును, అందుచేశ చే వారములేదశెడిభాంతి నశించి హారముఖొందం బడును గాని, 

అడవికింబోయి వెదకినం బొందంబడదుకదా! ఆ చ్ర కారమే ఆత తస్వరూవము నిత్య ప్రా 

_వుంబైెయుండియు భ్రాంతిచేత ప్రా వముకానిదానివలె భాసించుచున్న ౦దున ఆక కస్వరూ 

వమును యథార్థ ముగ గతెలినికొన్నరదు వలన" యా భ్రాంతినశిం చిఆత్య స్వరూప వముస్త్రా ప్రేం 

చుయగాని కర్మల ననుష్టించిన భ్రాంతి నివ ర్తింవదు. ఆత త్మస్వరూపమును ప్రా ప్రా ప్రీంపదు, ఈవ్ర, వ 

కారమే అనర్థడావంటై న _చేహేంద్రియాద్యనాత్మవ,వంచము ఆత్మయందు స్వభావ 

ముగా నివృ త్తమెయుండియును భ్రాంతిచేశ నివృ_క్త త్రము శానిదానివళె భాసీంచుచున్న 

ది, ఇదియును ఆక తృస్వరూపయాథార్థ ఫ్రక్షానముచేతనే నివర్రింవవలయుం౦గాని కరానో 

స్థానముచేత నివ _ర్రింపదు. ఆని తాత్పర్యము. 

అవ. పయో స్వభావముగా వో ఫ్రమైయున్న ఈ ఆక కృభ్యరూవముయొక్క. ప్రా షా ప్తీ 

యును న్వభావముగా నివృ _త్హమెయున్న అనాత్మ, పంచముయొక్క_ నివృ శ్రి నియషను 

శేవలజ్ఞానమువేత సిద్ధించుగాక, సళలానర్థనివృ త్తిపూర్వక నిరతిశయానందావా పీరా 

పంటైన మోత్ము నేలాగున సిద్ధించును ? ఇటువంటి మోతీము సంసారదళలో ననుభ 

వింవంఆడక' యున్నందున స్వర్షాదులవళె సాధ్యం బని తోచుచున్నది, కావున కర్మ లచే 
ననే. సిద్ధించునని చెప్పవలయనని శంకించుచునాన్నరు... . 



గ] . సర్వ వేదాంతసారసం గ గహాము. ర్ 

నో, పరిహృ తావా ప్ప ఫపఠయోూం ర్ఫోథా ద్ద ద్దానప్రా ప్రీ విన కర్మణా 

 మోహమాశత్రాంతరాయక్యాళ్ క్రి క్రియా లేనసిభ్యతః 3౮.౯౦ 

దం.అ. ఆత కృస్వరూవ వముయొక్క యాథార్థ్యమును 'తెలిసినందుచేక చే కోరంబణు 

నటి ట్ర్ సర్వాధికమైన సుఖముయొక్క- ప్రా ప్రా ప్రీయును నమ _స్త్వమెన దుకఖిమాయొక్క. వినా 

శమును కలుగును. కర్త వేత. కలుగదని” యేశారణమువలన 1 చెప ప్పంబడెను ! 2 

తా, ఆవశారికచేశశే తాత్పర్యము స్పష్టమగుచున్నదిం 

అవ, ఇందునకు సమాధానమును శెవ వ్వుచున్నారు 

అధిలపిత నిరతిశయసుఖావ్యా క్ల
 ది 'నిశ్మేవదుఃఖనివ్య త్రీ భ 

వతః-నతు కర్మ చేతి, 
. కాం 

దం-అ. సుగమము. అనగా ెన్లోకమునే వాక్యముగా చెప్పియున్నారు. | | 

అవు ఇందునకు సమాధానమును మెవ పచున్నారు. = 

వాక్య. ఉచ్యతే... 

ద౦=ఎఆ, చెప్పంబడును. 

తా, ఈయా శేవమునకు సమాధానమును చెప్పుచున్నారమని భావము. 

అవ, సమాధానమును శ్లోకముతో. శెవ్వచున్నారు. ఎ. 

నో. కర్ణా జ్ఞ జాన సముళ్ల త్వా నాలం మోవహోవను త్రయ, ః 

సమ్యక్ జ్ఞానం విరోధ్యస్య తామిస స్రస్యాంశుమూనివ. 9౫%, ౯౨ 

దం౦.ఆ. కర్త ఆజ్ఞానమువలన పుట్టినందున ఆజ్ఞాన నమును పోంగొట్టుటకొజికు 

సమర్థ మైనదికాదు, "అంధళారమునకు నూర్యునివలె. ఈ ఆజ్ఞానమునకు సమ్యక్ జ్ఞానము 

నిరోధిగానుండును, " 

. తా, యాగ దానాదిక ర్మ కలావము అక్ఞానముచేతశే పుట్టినదిశావున ' అబ్థానము 

నకు విరోధిగానుండదు. అందువేతనే అజ్ఞానమును నివ _రింపంజేయంజాలదు, లోక్ 

ములళో6గూ-డ వరస్సరవిరోధముగల చదార్థములలో చే యొకవ దార్థము మణియొకవదా 

ర్థమును నివ ర్థింపం జేయునుగాని, అవిరుద్ధములు నివ రంపంజేయవుగదా? కావున సూర్యుల. 

సంధ కారమునకు విరోధి గానుండి ఆయంధ కారమును నివ శ్రింవంజేనీనటుల ఆక స్వరూ 
వవిషయ మైన సమ్యక్ జ్ఞానము అజ్ఞానమునకు విఠోధిగానుండి ఆయజ్ఞానము నళింవం. 

చేయును, నిరతిశయానం దప్రాప్లి ప్రియును నిశ్మేషదకఖనివృ్లి తీయను ఆక క్కృన్వరూవము. 



60 చై ము రసి స్ప స్ట or [అ- 

కంక భిన్నములుగావు అట్టియాక స్వరూవము అజ్ఞానము వేత నావరించం బడియున్న ది. 

ఆయజ్ఞానము_ ఆక సరూ పసమ్యక్ జ్ఞానముచేత నశింవం జేయంబడంగా. ఆకస్వరూవము 

వ,శాశమునొందును. అందుచేతనే ఆత తస్వరూ పాఖిన్నములై న నిరతిశయసుఖ ప్రా ప్తి 

ని శృేషదుకఖవినాశములును ప్ర వ కాళించును. ఇవి అజ్ఞానము చేత నాచ్చాదింపం బడి యు 

న్నందున సంసార దశలోేం బ్ర శాళింపలేదుగాని బొ శ్రిగా లేనందు చేతంగాదు; శావుననే 

చేహాంతమునం దేగాదు సంసారదళలోం (జేహోముతోం గూడియున్న దశలో గూడ 

సమ్యక్ జ్ఞానముగలవారికి వ్ర వు కాశించుచున్న వి; ఆని ముందు. విశదముగా చెసె ప్పెదము, 

కావున నిధతిశయానందసై క వ్ల్ నిభిలానర్థనివృ ల్లి తిదూవంటైన "మోక్షము సమ్యక్ జ్ఞానము 

వేశ సిద్ధించును గాని అజ్ఞానావిరోధియన్నే కర్త చేత సిద్ధింప కదని - భావము, ౮౮) ౮౯, 

౯ాం వొశ్యములకు చులీయొక అర్ధము కలదు. అదియెట్లనిన నో క్రిరజ్యాదులయందు కలి 

గిన రజతసర్బాదిభ్యాంతి నో క్రిరహ్యాదిసమిపగమునమౌాడి కి, కి యచేతంగదా నివ _ర్థించు 

చున్నది. ఆ ప్ర, కారమే ఆత కృస్టరూపమునందు కలిగిన సంసౌరిక్వ భాం రియాను కర 

వేతనే నివ్భ లి 'ఫేయననని శంకించుకొని వరిహారమును వహప్పుచున్నారు. మూండుచాక్యము 

లకు ప్ర తిపదార్థము సనూనము. తొత్సర్యమును బెప్పెదము. లోకములో శో డీరజ్యా 

దులరగందు? గలిగిన రజతస ర్బాదిభ్రాంతిని శు _క్రిరజ్వాదిసమిప పగమనమనెడి శ్రీయయే 

సాకూత్తుగా నశింప చేయుట లేదు, ఇంక నేమనిన శో క్థిరజ్వాదిస్వరూప వముతోడ పురువుని 

యొక్క చత్యురింద్రి, యము చక్కగా సంబంధిం చులాగున చేయును. ఆందువేత శ కి 

రజ్యాది స్వరూవయాథార్థ శ్రజ్ఞానము కలుగును. ఆజ్ఞానము అజ్ఞానమును బోగొటి రజత 

సర్చాదిఫ్యా)ంతిని నివ రంపం చేయును. ఆవ్రకారమే కర్త యును -చి శ్రమునందు(గల 

మాలిన్యమును నివ. రంపంతేయును, అందుచేత ఆత్మ స్వరూపయాథార్థ సజ్టునముకలంగును. 

ఆజ్ఞానము అల్జునముణు నివ ర్రింపంటేనీ సంసారిత్వభా్యాంతిని నళింవంజేయునుగాని సా 

క్షాతుగ నజ్జానమును బో నోంగొట్టంజాలదు. కర్మ కను ఆజ్ఞానమునకును వరస్పరవిరోధము 

లేదని అందుచేతనే కర్మ అజ్ఞానమును నివ వ ర్రింపంచేయంజాలదనియు నింతకుముం జే 

చెన్సి యున్నాము. . శు. క్రి కాదినమీ వగ మనముమాత్ర, మే రజళాదిభ్రాంతిని నివ ర్హించం 

జేయుణెడల శో క్రికాసమాోవమునకుంబోయి. శు-కికను జూడక నలుదిక్కులం చూచు 

నట్టి వానికిని రజతభ్రాంతి నళింపవలసీ యుండును. ఆలాగున నశించుట. లేదుగదౌ, కా. 

పున ఆజ్ఞానమునో జ్జునమే నశింప జేయునుగాని కర నళింపంజేయదని భావము. 

"అవ, కర్తలు. అజ్ఞానముపల్ల పుట్టినందున అజ్ఞానమును నివ ర్థింవణజేయు' సామ 

గ ర్థ్టముగలవి కావని చె క్నినను జ్ఞా జ్ఞానమును. అజ్ఞానమువల్లనే . పుట్టినందున ఆజ్ఞానము నివ 

చం చేయంజాలదని ఛార్వవకకాద శంకించుచున్న్నాందు, 
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వాక. నన్వాత్త జ్లానమవ్వ్యవిదో్యో పాడానం నవాశా స స్తశిప్యా 
చార్యాద్యనుపాదాయాత్త జ్ఞ జానం లభవ్రితి, జాం. 

దం౦=అ. ఓీయా ఆక్ట బాన నోను అజ్ఞానమే కారణముగా: గలది. శాస్త్రము 

మ్య! గురువు మొదలగు వానిని గ్రహింవకయే. ఆత్ర తృజ్ధానమునే ఫొందంబడదుగ దా? 

. చేవాము ఇంది యముర మొదలగు ఛేదవ్ర వ పంచన అజ్ఞానము చేతం గల్పిం 

వంబడినదనియు ఇట్టిభేదప్ర న వంచములో, జేరనయజమనుయ. బుత్విజులం పురోజడా 

శాది ద్రవ్యము స్వర్తా దిఫలము మొదలగు భేదముల నవలంబించి పృవ రి రించువట్టికర లునో 

అజ్జానషువేశం గల్పింపం బడినవనియు ఇట్టి యిజ్ఞానక ల్సితము లై నకర్మ లం అజ్ఞానమును 

నివర్డిందంజేయ నేరవని చెప్పినను మిరు చెె వ్పడు ఆక జ్ఞానమును - "ఆజ్ఞానకల్పితమని 
యే తోంచుచున్నది. శిమ్య డని గురువని శా స్త్రచని చవ ర్చంబడెడి "భేదము నవలంబించి 

కదా యాత్ర జ్ఞానము కలుగ చున్న ది. ఈథరుశిప్యశాస్త్రాది భేదము. అజ్జ్వునముచేత చే 

కల్పింపంబడి నది గనుక గురుళిమోది భేదము నవలంబించి కలుగుచున్న ఆక, జ్ఞానమును 

ఆజ్ఞానకల్పితమే యని నిశ్చయముగా "జెవ్చవలయు. ఇట్టి ఆజ్ఞానకల్పితమైన “ఆక GA 

నమును కర్మ లవి, అజ్ఞానమును నివర్రించం జేయంజాలడని భావము, 

. అవి ఆత్త క్షనము అజ్ఞనకల్ని త'మైనప్ప టికిని పరమార్థసత్య మైన ఆత త స్వరూ 

వమును గోచరింప(కేయు చున్న౦దున జ్ఞానమునకు | నిరోధిగానుండును గావున ఆజ్ఞాన 

మును నివ ర్హింపంజేయంగలదని సిద్ధాంతవాది పరిహారమును శెప్పుచున్నా డు, వ 

వాక్య, నై నె వదోవః యత ఆత్మ జ్ఞానం కీ హా స్వతస్సిద్దపరమా 

నాతాన స్తుస్వరూప్త 1 మా శి, యాదవ అవిద్యా తదు 

త్పన్న కారకగ్రా గామ ప ప్రథ్యంని శ | రాల 

దం-అ. ఇది దోవము కొదు, ఎందువల్లననిన ఆక జ్ఞానము అకల్సితమై. యథా 

రమైన ఆత్మ వస్తువుయొక్క_ స్వరూవమును మా త్రము.  ఆవలంబించియున్నందువల్ల ణే 

అజ్ఞానమును అజ్ఞానక ల్సి తమైన క_ర్భృకరణాది "ఢేదనము దాయమును నశింపంజేయా 

చున్న ది. 

తొ, ఆశ్ర స్థానము కర లవె అజ్ఞానమువల్డ జనించినప్పటికిని కర్మ లకంకు బాల 

చైలక్షణ్యము కలడియున్నది. ' ఆదియెట్లనిన చె పె ప్పెదను  వీనుండు, కర్తలు జడమువలె 

మిభ్యాభూతము లై (తణచంగురములై) ఆత్థాతిరిక్త కము -లె స్వతః భిన్నములై. యున్న 

వర్ణా కృమవయోవస్థా స్వర్గపు త్త త్త వళ్యన్నాదివస్తవ్రల నవలంబించి వానిని వ్రతిపాదిం 

చుడ యవి రించుచున్న వీ. ఆత్ర తృష్థానము చేతనమై సత్యమై స్వః అఖిన్న ష్ మైనస్వాక్మ 
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స్వరూవమును అవలంభించి ఆయాక్ర వస్తువుచే శ తిపాదించుచు.: ధవ ర్రీంచుచు 

న్నది కావున జడమై పథ్యాభూత మై అ త్థాతిరిక్తంబై న. అజ్ఞానము తత్సమానస్వథావ 

ముంగలిగి అజ్ఞానసమానస్వభావముగల విషయములను వృశాశింపంజేయుకర్శల కవిరు 
ధ్ధంబె 'యుండుంగావున కర్త లజ్ఞానమును నివ  ర్షింపంజేయంజాలవు. ఆక్ర క్జానము అవి 

ద్యాక ల్సి తాంతకకరణ ప్తి 'ర్థేడూవం బైనందున స్వతః జడమె మిథ్యారూపంటైన నవ్చటికిని 

అజ్ఞానమున కత్యంత ప తిభటం బైన చిక్సరమార్థాద్వి తియ్యా త్య స్వరూపమును వ్కకాళిం 

పంజేయుచున్నందున అజ్జానమునకు విరోధి గానున్నది గనుక అజ్ఞానమును ఆ అజ్ఞానము 

చేత కల్పింపం బడిన కర్హ్రాద్మిపృపంచమును నశింపం చేయంగలదని. భావము, 

అవ. ఈవ్ర,కారము కర్శకును జ్ఞానమునకును పృతిపాద్య భేదము వేత కలిగియు 

న్న వైలతణ్యమును ప్ర వ తిపాదించి మలీయొక వె వైలత్షణ్యమును వ వతిపాదించుచున్నారు. = 

వాకు. స్వాక్షోర్చత్తాచేవ శాన్రాద్య నేత్రుతే - 'నోత్సన్న నుని 

ద్వా నివృతే - కర్మ పునః స్వాత్తత్పత్తా వ్రుత్సే 

న్నంచ. ణో 

దర౦-అ. ఆత తజ్ఞానము తనయొక్క ఉత్పత్తి తి (పుట్టకు యంచే శాస్త్రము మొద 

లయిన వానిని యపేక్నీంచును. ఫుట్టినదై అవిద్యను నివ ర్రింపజేయుటయందు అెపేక్నీం 

పదు, కర్య అన్ననో. తనస్వరూవముయొ క్క పుట్టుకయందును పుట్టిన దై ఫలమును ఇచ్చు 

టయందును భేదమును అపేక్షీంచియుండును.. 

తా, యాగచానాడికర్య కలాపము తాను _పుట్టునప్వుకు "కర్త కరణము మొద 
లగు అవిద్యాక ల్సిత భేదవచార్థముల నవలంబించి పుట్టును. పుట్టినతరువాతన సూడ కర్ష్భృ 

కరణాదిభేదముల నెషీ పకించిమ్ ఫలము నిచ్చును. అనంగా ఒశపురువుండు తనకు స్వర 

_ దిఫలము కావలయుననికోరి _ చేశ కాల ద్రవ్యములను జేర్చుకొని మనోవాక్కాయ ముల 

వేశత శాసో స్త్ర కృవ్యా హారము నాచరించినగాని యాగ దానాదికర్మ లం పుట్టవుగనుక , కర్మ లు 

"తాము పుట్టువిషయ మై కర్రాది భేదవస్తువుల నెపీ పీశ్రీంచుచున్న వి, పుట్టినకర్యా త స్వర్లాది 
ఫలముల నిచ్చునవ్వుడును, మరణానంతర కాలమును చంద్రులో కాది దేశమును, విలక్షణ 

భోనగ్యవస్తువులను, వానిని, అనుభ వించెడిభో క్షను, ఈలాటిభేదవస్తువుల నపేక్షీంచియుం 

| డును. గావున కర్త లి. పుట్టునవ్వుడు ఫలముల నిచ్చునవ్వడునుగూడ ఆవిద్యాకల్పితక ర 

భొిక్తాదివస్తువుల- -నపీక్షీంచియుండును. ఆత కృజ్ఞానము, గురువు, శిష్యుండు, వేదాంత 

మహావాక్యములు ' “మొదలగు భేదము నేకీంచినివ్నటికిని పుట్టినతరువాత అవిద్యానాశ 

_మనుఫలము నిచ్చునపుడు గురుశిహ్యో ది భేదము నాపేక్షింపదు. గురుళిహ్యాది భేదమును 
_ఈ భేదమును కల్పించిన అజ్ఞానమును నిశ్శేమము?ా నశించంజేయును,. కనుక ఇట్టివైల. 
శణ్యము కర్త కర లకును ఆత క క్ఞానమునకును. కలిగియున్నది. 
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అవ, పీయా కర్త తాను ఫలమునిచ్చునప్పుడు ఆజ్ఞానమును కత్కంల్నిత భేద 
మును అపేక్షీంచునని. యేలఇెప్పవలెన! నిరెపీకముగాచే ఫలమునియ్యంహడదా యని 

శంకింపంగా ఉత్తరమున చెప్పుచున్నారు. == 

వాక్య, నహి కి క్రి యాశారకనిస్ప ఎనో కల్పకోటి వ్యవహితఫ 
డ్ లదానాయ స్యత్తానం బిభ రి ర్తి సాధ్యమానమాత్ర, త 

స్వరావపతా్రి _త్తన్యాఃి. . ౯౬ 

దం-ఆ. ఆకర్మ కేవలము పుట్టింపందగినన్వరూపము కలమైయున్నందున కరక, 
ర్రాదిసాధనమాల నే పీషేంపనిచై అనేక కల్ప ముల "కొవల సిస్థంచునట్టిఫలము నిచ్చుకొణక 

కేరస్వరూవమున థరించంజాలదు, 

తా, కర ర యనగా సిద్ధమై స్వతంత్ర మైన పదార్థము కాదు, ఇక నెటువంటి. 

దనిన పురుష వ్రయక్నముచేక పుట్టింవంబడి స్వతంత్ర త మైన పదార్థ ము నాశ్రయించి : 
యుండును, ద ద్రవ్యము స్వతంత్ర త మనియు. అట్టి ద ద్రవ్యమును ఆ శ్ యించి గుణమాలుగాని 

కర లంగాని పవి రించుననికదా శాస్త్రకారులు వెవ వ్వరున్నారు. గనుక కర్త క ర 

యొక్క. ప్రయత్నవి శేషము చేత పుట్టిందంబడి ఆకర్తనే ఆ శ్రయించియుందును. ఇట్టి 
కర్త తాను పుట్టినప్పుడే తనయుక్క_ఫలమును ఇచ్చునదికాదు , కనకం కు ముందు సం 

'పాదింవంబడి తనకం కు చ్ర,బలమైనక ర్థలు వానిని ఫలములను ఇచ్చి సమా వీ పొందిన . 

వీదవ ఫలమునిచ్చును, కావున తాను పుట్టినకాలమున కనంతర మెన్నికోట్లకల్పములకు 

తాను ఫలము నిచ్చును, అందుచేత నంతకాలము నిరాశ యముగా నుండంజాలదు. 

కావున తన పుట్టుకకు కారణ మెనక రను అ శృయించెడి తనన్వరూప పమును భరించి - 

యుండును. ఈెషే హాతువువేతనే కర్త శాన ఫలము నిచ్చునప్వుడును అజ్ఞానమును. తక్కు 

ల్పితకర్రాది భేదవ స్తువుల నీ ప్క్షించియుందునని నిశ్చయింవంబడెనని భాశము. 

అవ. ఓయా 1! యాగదానాది కర లు చిరకాలమునకు ఫలమునిచ్చునని యేల 

చెవ్బన'లె! తొము పుట్టగానే ఫలము నియ్యగూడదా యని శంక్రింపంగా ఆలాగున ra ల 

గూడదు, అనుభ వమునప విరుద్ధముగా నుండునని పరివారించుచున్న్నారు,._ 

వాక్య. నచక్రియా ఆత్త జ్ఞ్లానవత్ సార్టిత ప్ర పృతిలాభకాలవవ 
'స్వన్లాదిఫలే న కర్తారం సంబథ్నాత్. A కాల " 

దం-ఆ, కర్మ ఆక క ల్లానమువలె తనయొక్క ఉత్ప త్తి ర్రికాలమంచే తన్న నుష్టించిన 

వానిని (కర్తను) స్వర్గము  మదలకఘుమాతోగ సంబంధింపం కేయదుగథా [ 
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తా, ఆత్త జ్ఞానము: తాను ఎవ్వుడుజన్మి ంచునో తత్త మం దే తన్ను పుట్టించిన 

వానికి ఆజ్ఞాననిన శ రిని కలుగజేయును. కోరలు ఆలాగున కలుగంజేయవు. జ్యో తిష్టో 

మాదియాగములు తాముపుట్టుచుశే తమ్ము 'ననుష్టించిన యజమానునికి స్వర్హమును కలుంగ6 

'జేసీనది లేదుగదా. కావున కర లు చిర కాలమునకు ఫలమునిచ్చునని భావము, 

అవ, ఆత్మ జ్ఞానము కరల నపేక్నీంచిగాని చిరకాలమునశే ఫలము నిచ్చునది 

యని కంకింపయగా పరిహోరమునే చెప చున్నారు. 

వాక. ఆత తృజ్హానం పునః పురువార్థసిన్హైా నో తృద్యమాన 

స్వదువవ్యతిరేశే కణ అన్వుద్రూ ద్రూం పాతరం సాధనాంత 
రం వా “చేశ తే. ౯౮ 

దం-ఆ. ఆకృజ్ఞానమన్ననో ఫలసిద్ధివిషయమై పుట్టుచున్నస్వరూపముకంకె భిన్న 
ముగా మజీయొకరూవమునుగాని సాధనమునుగాని అపేక్షీంపదు. 

తా. ఆత్మజ్ఞానము ఆంతకికరణము ఇద్ధ మైనం గాని పుట్టదు. అంతఃకరణ శుద్ధి 

యాగచాన చేదపారాయణాది కర లచేతం గలునను. అంతకికరణము మిక్కిలి జ 
మెనపిదప చేదాంకమహావాక్య శ శః వణము నొకసారి చేసినమా క్ర మున ఆక క శక్వజ్ఞానము 

కలుగునో. అంతఃకరణము కిెంచెము శూన్ధముకాంగాశే బెత్సు క్యముచేత వేదాంత 

మహావాక్య శృవణమును చేసినయెడల ఆక కృతక్వజ్ఞానము సకృల్ శ్ర శ వణముచేం గలం 

గదు గనుక, వేదాంత వాక్యములవిషయమైన శ్ర శ పణ మనన నిదిధ్యాస సములను మాటిమా 

టికి చేయవలయును. ఇట్టి శ్రవణాద్యధ్యాసముచేశ నంత! కరణగత మాలిన్యము నిశ్శేషను 

ఇ నివ ర్రీంచి ఆక కతశ్వ జ్ఞానము అతిస్ఫుటముగా జని ంచును, జని ంచినకిదవ ఆజ్ఞానము 

ను కత్కల్చితమగు భేదమును ని శేషముగా స్వతంత్ర కవ ముగా నివ ర్రైవంలేయునుగాని కర్త 

లనుగాని, అభ్యాసమునోగాని అపపేశ్నీంవదు. కర్మ లం అభ్యాసము ఇవి ఆక కృజ్జానస్వరూ 

పోత్ప లికి సనోయములంగాని ఆవిద్యానాశమస, ఫలోత్స శ్రికి సహాయములు కావవి 

భావము, 

అవ, పీయా! ఆక కృజ్ణానము కర్మలను అభ్యాసమును ఆేక్షించవనివెవ్యట. యు 
క్రముకాదు. అనాదికాలమనుండి ప్రవ _రించుచున్న భేద వ పృవంచదర్శనమున్ను చాని 

చేత్రకలిగిన 'వాసనలంన్ను ' ఆత్మ జైనము బాధించును గనుక అట్టిబాధను పరివారించెడి 

కొక అభ్యాసాదుల నే సీశ్రీంచియుందునని కంకించుచున్నారు , == . 

వాక్య. కుత వతత్ , . . రాడా 

దం=భ,. ఇది ఎందువల్ల ను? . 
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శా, అత్మ క్టానము అభ్యాసాదుల నపేక్షించదని యేకారణమువల్ల కప్పుకున్నా 

రని భావము. . - 

అవ, గదథాగదు వెళురుశ్నాక = _ 

వాక్య యతః. WO Te TIT ౧౦౦ 

దం-అ, ఏ కారణమువల్సనంకే వె స్సెదను వనము. 

_ ఆవ, కారణమును శ్లోకముతో. న్ఫుటముగా ఇెప్వచున్న్నారుంల | 

| న్లో. బలవద్ధి ప్ర ప్రమాణోద్ధం సమ్యర్థానం నబాధ్య తే, 

ఆకాంతుతే న చావ్యన్య చ్చాధనం ప్ర సతిసాధనమ్.. 2౬. ౧౦౧ 

దం-ఆ, వ్రమాణమువేం బుట్టినదిగనుక ణే. బలిష్టమెన సమ్యక్ జ్ఞానము నిశ్చయ . 

ముగా శాధింపఃబడేటు. చాధించుటనసాక్సి ముణియొకసాధరమునున్న ఆపేశ్షీంవదు. 

కావ వ్రత్యతము అనుమానము ఆగమము (శా, సము ఈమూడు వ వ,మాణ 
ములలో ER వ బల పృమాణము, ఆశా న్త్రములలో వేదము జ్ శ్రమము? అట్టి 

వేదములలో ఉావ నిషత్తులు శ్రే స్టములు, అట్టి ఉచ వనిషత్తులలోో సారవంతములైన “మహో. 

వాక్యములు నుహ్మో ప్ర బలములు, టి వ్ర బలవ, మూరాము చేత. జని ంచిన ఆత్త త్ర _క్ట్వోజ్ఞునము 

అన్ని టికంశు బలిష్ట్రమైనందున దర్భల వ కృతాని ప్ర వ మాణవులబే. పుట్టిన భేదవ్ర, వ,వం 
చదర్శన కద్య్వాసనల చే బాధించ-బడదు. భేదవ వృవంచత ద్వాసనలను తానో చాధింకు 
నవ్హుశునా ఆభ్యా ససాధనల నెపీకీంచదు. స్వయ ముగా నసహాయళూరునివలె నళింం. 
జేయును. దుర్చలమెై యుండిన చేగదా సహాయాంత్రరమును కోరవలెను. ఛేదప్ర వం 
చతద్వాసనలు చిరకాలనిరూథము లై. యున్నందున బలిష్టములనియంు. శత్కాలోక్వన్నం 

చైయున్నందున ఆత్మ జ్ఞానము దుర్భలమనియం ఇట్టిదుర్చలాత్త జ్ఞానము ప్రబల కమణభేద . 
ప్రపంచదర్శనతద్యాసనల. చీలాగున బాధించునని యామేపిం పదను. గిరిగువాలయందు. 
చిరకాలవాసీతము లైయున్న తిమిరములనో తత్కా-లోత్పన్నం బైన ప్రదీవవఖ్ - అతిశీ 
మ్రముగ నివ ర్రింపం బేయుచున్నట్లు మనము వ ప్రశ్యతముగం జూచుచున్నా రయ, "కావున 

చరకాలస్థిని తత్కాలోక్సన్న త్వములు బలాబలములకుం. గారణములుగావు, వ వ్ర “బల 

ప్రమాణకన్యశ్వ దుర్చల్టవ, వ మాణజన్య త్వ ములు, వస్తుస్వభాదమున్ను బలాబంమలప 

"కారణములు గనుక మ్రబల్బప్ర వ్ మాణజన్య మైన. ఆత్మ జ్ఞానము దుర్చల వ వ్రహాజక్ళను 

నైన న భేదదర్శనత ద్యాసనలను గ్వకంక్ర ముగానే నివ వ్తించంతేయునని భావము, 

En 
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. అవ ఈ ప్రకారము త త్త ష్టజ్ఞాన మే మోక్షసాధనము, కర్మలు న కావని న 

దించిన సిధ్ధాంత వాది తనయొక్క. పక్షముసో ముగిం! చుచున్నాండు.. — . 

వాక్య, స్వవత్స స్వ హేాత్తవస్ట్రంభేన స సః నుక్టిత త్వా, న్ని రాళంక.. 

మువ వసంస్రాయ తే. ౧0౨. | 

దం-ఆ. తనయొక్క_పక్షము హేతువు న నసలుబించుటచేక సాధిం వం ఇం దది 3 
దున నిస్సంశయము గా నువనంవారింపం బడుచున్నది. 

తా, కర్మలే మోత్షుసాధనము, జ్ఞానముకాదని ఇెప్పిన వ్రూర్వపక్షవాదిరమిం కే ఓ 

మతము మంచిడే హీకుపులనుచెపి ప్పి సిరూవించంబ డిన సి కాదు, జ్జానమే మోకసా౭న నూ" 

కర కాదని చెప్పిన మామళము మంచిహేతువులనో జెక్సి భముర్ధింపంబడినది గనుక. శ 

మళమే సమిబీనముకమని అంతఃకరణ ఇద్ధితో నిస మించుచున్నా రని ? భావము. 

న్లో. తీస్తా ద్దుః ఖో దభే క్రేతోే రజ్ఞానస్యాపను త్త తయే, 

'సమ్యోక్జ్ఞానంసుపర్యో ప్త స్తం, కి క్రియాచేన్నో క్లే హీకుతః, ౩ ౭ రా ఆ. 
దం=అ. ఆ కారణమువలన దు8ఖసమ్ముద్ర ద మునకు కారణమైన అడ్జానమంలాదెంి క క స్ట గా 

నివారణముకొజుకు ఆక క జ్ఞానమే మిక్కిలి చాలినది. (సమర్థ మైనది.) వెనుక చెకి పెన సా 

జమువలన కర్మ కాదు.. . 

ళా 'ఇంక్రనజక చీము 3 చెప్పినెహీ హీకువునుబట్టి విచారించగా. ఆధ్యాత్మి ఆడా 

బివశాధిభాలిక దుఃఖవ్ర, వ,చునంలై సము, చ్రమువలె అపరిజే ్భద్యంటైన యాసంసా దు కశ 

నర్భమునకు కారణము పజ్ఞానము. ఇట్టిఆజ్ఞానమును నశింప జేయుటకు ఆత్మ్య తత కవక్షూగో సనో 

మిక్కిలి సమర్థమ్రైయున్నది గాని యాగ వొన్గావికర్ష్య లం: వవ ంగావని 

యింపందగియున్న డని భావము, EE ల 

అవ. 3౬ న శ్లోకములో నిక్యప్ర వ కాశరూవ ఏం-బైన చిదాక్ల ను గోచరింజం జ 

యుచున్నందునను, అపౌరుే షేయమై నిత్యనిర్టోమమై సర్వ ప్ర మాణబలిష్భంబైన-ి అజో 

వాక్యములవలన జని ౦ చినందుననో ఆక జ్ఞానము సంసారానర్థ శారణంచైన ఆజ్మాన శ క్ల 

నిశ్మేషముగా నివ రంపం కేయ (గలదని గనుకే అనాదిశాలమునుండి . శ్ర వ్తిం చం ఇవు 

ఛేద ప్రపంచకద్యాన ననలంగూడ నివ కింద జేయంగలదు కాని ఇానిని నివ ర్రింవగాం జే / 

నవ్వుడు పౌనఃపుణ్యమనుష్టాన మనెడి .(ఆభ్యాసమచెడ్చి సాధనాంకరమురమెొూ క 

సహాయమును కోరదనియు ఇెచ్పంబడినది. అందు _ భేద ప ద్ర వంచతద్యాననల శే త అ 
ధథింవంబడదని ఇెస్పినవిషయములో వ ద్రశ్యమానుభవమునకు పూతుకలనని = శార్వు wr 

వాది అమ్మవి సిం చుచున్నా( డు, = » 
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_ వాక్య, నను బలవదవీ సవ్యుక్ జ్ఞానమపి సదప్ర మాణో నైన 
అసమ్యక్ జ్ఞానే నేన వాధ్ధమాన మువ పల భామేహే - 
యత ఉత్పన్న పరమార్థబోధస్యానీ కర. _రృత్వభో కృ 

త్య శాన చ్వేహిద్యతు వోనోక్టర్ర వ త్యయా అవళ్ళన. : 
త్రి న వ్యాబాధి లే సను కలో తద్విరుద్ధానాం 

వ (ప్రత్యయానాం సంభవో స్రీ "ంంళ 

దం=ఎఆ, పీయీ! బ నిష్ట మైన'గ్స టికి సమ్యక్ జ్ఞానమున్ను ప్రమాణాఖాసములైన 
(వత్యషాదివ్ర, మాణములనల్ల “పుట్టి భ్రాంతి జ్ఞా వానము చేత బాధింవంబడుచ్చుండునటుల 

చూ చుచున్నాము, (తెలియుచున్నాము. )సందువర్లనం శే. వరమార్గమైన సమ్యక్ జ్ఞానము 
పుట్టిన వానికిన్సి క్ ర్త _త్త్యము, భక్త ( సృళ్వము, రాగము, చ్వేవను "మొదలగు అజ్జానజ 

నితములయిన వృత్తులు ఆనిర్భవించుచున్నవి, సమ్యక్ జ్ఞానము. చాధింపం బడని వ్రైయః౦ డం 

రా దానికి విరుద్ధములై నవ వృత్తులకు పుట్టుకయుండదుగదా, 

లౌ, 'నచ్చిదొనం చాన్వతీయం 2న ఆత త్య స్వరూవమును నోచకింపం జేయ చున్న 
నమ్యుకొజ్ఞానము అన్ని టికం శె ' బలగ ంత మెనదిం, అయితే అవుగాక, దుర్భలప్ర మాణము 

లగు వ (వృత్యతానుమానముల వేం బుట్టింవ బడిన ఛేదప వ వ్రవంచదర్శనతద్వాసనలవే చాధింపం 
బడుచున్నది. ఇది. మనకందటిక (వ్రత్యక్షమగాగదా యున్నది. వేదాంత వాక్యములను 

యథావిధిగా శ వణముంబేసీ. _ ఆత్ష్యవిషయమునునైన సమ్యక్ జ్ఞానమును నీన్సంశయ 
ముగా లభించియున్న చారున్ను సంధ్యావందనాదికృత్య ముల నాచరించుచు, అన్నాది 

వదార ర్భ ములభుజించుచు అనుకూలనిషయ ములయం దాస _క్రింగలిగి వ్రతికూలనిషయము 

లయలేదు 'జ్వేషముంగలిగ వ్యవవా"ంచుచున్నారు, -ఈక _రృశ్వభో క కృత్వ రాగ ద్వే మోది 
ధర్మ ములు తదనుకాలవ్య వహారములు అజ్ఞునముచేక పుట్టింవబడిన వేగదా 1 2 సమ్యక్ 

జ్ఞానము అజ్ఞానముచే బాధించం బడినయెడల సమ్యక్ జ్ఞూనవిరుద్ధము లైన క్ట _ర్భృత్వాది 

వ్యవవారములు వీలాగున. ప్రవర రించునో గనుక త్ర _క్ట్వజ్ఞానము కలవాశే క _ర్భృశ్వాది 

వ్య వహారములుకలవాై యున్నట్లు మనము చూచుచున్నందున. అజ్ఞానముచేత తత్త్వ 
జ్ఞానము చాధింపంబడుచున్న ది. కావున నమ్యక్ జ్ఞానము భేదద్రచంచదర్శనతద్యాన . 

నాద్యజ్ఞానమువేత బాధింవంబడదని చెప్పుట అనుభ వవిరుద్ధమని. భావము. ము 
"అవ, సిద్ధాంతనాని స సమాధానమును చెభ్యట శారంఖించుడున్నారు.-- .. 

వాక్య. నై నైతదేవం.. నాం ఎఎ. ౧౦౫ 
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తౌ -ఛేదవ్రవంభదర్శకతద్యాననాద్యజ్ఞానము వమ్యక్ జ్ఞానమును బాధించునని 
ఇెప్పినది యు _క్షముకాదని భావము, య. 

ఆవ,. ఫూర్వవత్షవాది. కారణమును . ప్రష్నకేయాడన్నాయ..- 

వాక్ళు.. కుతః, ౨౧౨౨. ఎ... ౧౦౬ 

దం=అ, ఎందువలన, . 

తొ. నకారణమువలన సమ్యక్ జ్ఞానమును అజ్ఞానము భాధించునని చెక్సినది 

యు క్టముకాదు?. అని భావనను. ie 

అవ, సీచ్చాంతవాది కారణమును చవ్వుచున్నా(డు, = 

శ్లో చాధితత్య్వా దవిద్యాయాః విద్యాం సా-నై వ చాధతే.. 

. తద్వాసనా నిమి త్తత్యం యాంతివిద్యాన్మ ఎకేథ్రు ధు,వమ్. 3౮.౧౦ ౭ 

 దం-అ. అజ్ఞానము బాధించంబడియున్నందున - ఆ అజ్ఞానము సమ్యక్ జ్ఞానమఃను 
బాధించే బాధింపదు. ఆసమ్యక్ జ్ఞానముయొక్క_ సంస్కారములు. సమ్యక్ జ్ఞానము 

యొక్క అవిచ్ళి న్నానునం ధానమునకు కారణత్వమును. పొందుచున వి వాస్తవము. 

ఆశా, ఆత క్ర విషయమైన సమ్యక్ జ్ఞా జూన మువేత అజ్ఞానము చాధింవంబడుచున్న ది* 

గనుక కన్న చాధించుచున్న సమ్యక్ జ్ఞానమును తాను బాధింపంాలదు. అజ్ఞానము వేత 

పుట్టింపం బడిన "భేద (వవంచదర్శనరాన ద్వే హొదివాసనలున్ను ఆజ్ఞానము నశించంగాశే 

తాముగూడా నళించుచున్నందున సమ్యక్ జ్ఞానమును చాధంపంజాలవు, సమ్యక్ జ్ఞా బ్తానము 

పుట్టుటకుముందు. కలిగియున్న అజ్ఞాన త ద్వాసనలు సమ్యక్ జ్ఞానము. పుట్టంగానే నశించు 

చున్నందున సమ్యక్ జ్ఞానమునో చాధించలేకపోయినప్పటికిని? సమ్యక్ జ్ఞానము తర్వాత 

పుట్టిన అజ్ఞానకద్వాసనలు. సమ్యక్ జ్ఞానము చాధింవవా:. యని శంకిందందగదు. సమ్య . 

క్ జ్ఞానము పుట్టినతరు వాత సమ్యక్ జ్ఞానమునకు సం బంధించినశుద్ధవాసనలే పుట్టుచుం 

డునుగాని తజ్జనిశంబులైన రాగ జ్వేషాదిమలినవాసనలుగాని జన్మి చవు.. నివ _ర్థకమైన 

బజార్థము ప్రశాశించుచుండంగా నివ_ర్యములు తిరిగి వుట్టశేరవు. సూర్యబింబము 

యక “శించుచాండణా తిమిరవటలము తిరిగి పుట్టచేరదుగదా? స సమ్యక్ జ్ఞానము పుట్టిన 

తరువాత పుట్టినళుద్ధవాసన సమ్యక్ జ్ఞా జనము అవిచ్చ్భిన్నముగాం బ్రవ్తి రించుటకు కారణ 

'మైయుం6డును.. కనుక సమ్యక్ జ్ఞానోత్స _త్ర్రనంతరము  అజ్ఞానక ద్వా సనలు . జనించి 

సమ్యక్ జ్ఞానమును బాధించుననుశంక ఉన్ల త్త వలావము, శ_క్ర్య్థానముకలవారికని 

శాన చ్వేహాదివాన నలు లోకములో శనువడుచున్నోవి, అని. చెప్పినదిన్ని 'అవిచారనిలసి 

త్రము, త శ్వజ్ఞానమే పుట్టియ: ండినయెడల రాగ ద్వేహొదివాసనన లుం డశోయుండవు, 



౧] _సర్వవేదాంతసారసంగ్రపాము 60 

రాగ జ్వేషాదినాసనలుం డె నేని తక్త్వజ్ఞానము. కలిగియుండదని - భావము... ఇందునిష 
య మెనాలవయ ధ్యాయములో విశేషముగా _వివరిందంబోవుచున్నారము. ఇచ్చట శెన్నం 

బడిన శద్ధవాసనామలినవాననాలతమ్ణములు కత కృషజ్ఞాన రాగ ద్వేషాదివాసన లొకనోట 
కనుపడువిషయమె వెవ్సవలసనీనవిశేషములు, మేముప్ప 

సస్తారము?ా 'ప్రశిపాదించియున్నందున నిచ్చట నుపరమించుచున్నా రము, 

అవ. గతించిన (గ గ్రంథముయొక్కతాత్సర్యమును ఈ అనువదించుచు ముందు చెప్పం 
బోవు గ గ్రుంథతాశ్సర్యమును చెద వ్వచున్నారు, 

వాక్య, “ోక్షర్హా జ్ఞాన సముత త్టత్వా ది”త్యుక్రో హీత్రు ష్య . 

సమర్గనం 'ఫూర్వమేవాభీహి హాతం-*హాతం. సంప్రెఫ్పతా . 

మి”త్యాదినా- తదభ్యు చ ప్పయార్థ మనిచ్యానోయేనచ 

సంగా నాన్వయిత్వం ప్రజక్మయిహ్యో ల 

" దం-ఆ, కర, ఆజ్ఞానమువలన పుట్టింప: బడినందు వలన అని ఊొకున్ర చెప్పయణుడి 

నది. దానియొ క్క_సమర్థనము (నిర్వోవము) ఆనుకూలవిషయమును కోరుచున్న చాకిశ్రి, 

అశెడి గ గ, 9థమువేత ఫ్ర్వమే చేయంబడినది. దానియొక్క. ఆభివృద్ధికొఆకు అజ్ఞాన 

ముతో సంబంధిం చినందుచేత సంసారముతోడ సంబంధము చూపింవెదనని అందుకు 

గాను చెప పచున్నారు, ల 

తా, కర్మ లం ఆజ్ఞానమువల్ల పుట్టిం పంబడినందున అజ్ఞానమును నివ రంపం క్షేయం . 

జాలవని 3౫ న్ శ్లోకములో వ్రతిపాదించినకర ర్య లయొక్క. ఆజ్ఞానజన్య క్వను"నెడి 

హేౌతువును అనుకూలవిషయమునో వరు వ్రశికూలవివయమును విడువ నిచ్భయించు 

వారికి తగినసాధనములను వేదము ప్రశాశంవంకేయుచున్న దని అల్ వ శ్లోకములో 

ముందుగా సమర్గించిరి, ఆలాగున సమర్థించిన. యర్థమును విశేషముగా. 'బలవజచుట 

శొయిను అజ్ఞానముతో సంబంధించినందువేతనే నంసారముతో సంబంధము _. కలిగినదని . 

కనువటచుటకొటికు ముందజిశ్లోకము చెవ పృ(బడుచున్న దని భావము, అనంగా కర ర్యఆజ్ఞా. 

నమువల్ల పుట్టినందున అజ్ఞానమును నివ _ర్టీంవంజాలదని ఇదివజికు. 2 వ్పినారము.. ఇవ్వడు. 

ఆజానము'జేత 'నేర్పడిన అభ్యానమువేతనే కర, కరలు ప వ రించుచున్నందున అజ్ఞానమును 
[0 A) 

నివ _్రింపం చేయంజాలవని మణీయొకయు ని చూవుటై. శ్లోకము రచింపంబడుచున్న దగి 

భావము... 

చురించిన జీవన్లు కీప,కాళికలో 



న్లో. బ్రావాణ్యా ద్యాత శే కే చేపా లాత్యా నాత్తేతి భావనామ్ - - 
శృ తిః కింకరతా మేతి వాజ్బనః కాయకర్శను . వీణా ౧౦౯ 
దం-అ, పురుము:ను బ్రావ్యాణత్వాదిధర్థములతోం -గూడియున్న దేవామందు 

ఆత్ర యనుబుద్ధిని గ్రహించి వాక్కు-చేత, మనస్సు చేత, శరీరముచేతనో చేయంబడెడు 

కర లయందు వేదమునకు దాసక్వమును పొందుచున్నాడు, rE 

తా ద్రావణ త్వాదిజాతులం, గృహస్థత్వా ద్యాశ్ర మములు, భనికళ్వ పౌండిత్యాని 

ధర్మ ములం, ఇవన్ని యు 'బేవామునకు సంబంధించినవిగాని ఆత్మకు సంబంధించినవి గావు. 

ఇటువంటి వివేకము లేనిపురుషుండు బ్రైక్తుణత్యాదివిశేణములుగల జేవామే తానని 
ఆజ్ఞానము చేత భావించుచుండును. ' ఇట్టి. యజ్ఞానముకలవాందై యున్న ందునచే 

వాగిం ద్రియముచే జేయందగిన జపస్వాధ్యాయాదిక ర లయందును, మనస్సు వేం జేయ; 
దగినదియున చేవ తాధ్యానాదికర్మ లయందును, శరీరమువేం జేయందగిన యాగ చాన 
తీర్గస్నా నాదికర్య లయందును వేదమునకు చాసుండె వేదము. . వెప్పినప్ర కారమీ భయ 
భక్తులతో సంచరించుచుండును. కావున కర్తలు ఆజ్ఞానమునో ఎప్బటికిని విడిచియుం ఢ 
నందున అళ్ఞానమును నివ శ్థిందం జేయళేవని భి భావము, ష్ 

అవ. ఈవ, కారము అజ్ఞాన మండిన నే గాని కర్తలు ఉండవని ఇప్పి, అజ్ఞానము 

లేనిచో, కర ర్త అందని చెప్పుటకు కుంది కను ప్రవ _చుచుక్న దని చెప్పుచు 
న్నారు, స 

వాక్య. యస్తా కా, జన సముత్ట మేవ తస్తా కదా ర్ట 
వృతా నివర్త రత వతి ఉచ్యతే. 0౧౧౦ 

ఎ... దం.ఆ వఏహేతువువలన కర్త ఆజ్ఞానమువల్ల'నే జని ంచినదో ఆ హేశ్రువువల్ల 

ఆ అజ్ఞానము నివ ర్రించెనా కర్మ నివ | _ర్తించునని చె వ్పంబడుచున్నది.. 

తౌ స్పష్టము ఎం. : _ 

శ దగాఖలాధికార స శ్చ బ్రహజ్ఞానాన్ని నాముని,, 

'వర్తమానః శ్రుతే త్లూక్ల్సి 3 నెవ స్యా ద్వేదకింకరః, ౪౦. ౧౧౧ 
దంత, బ్రవవిచారము చేయబడు. (బవక్టైనమను పహ్నీ చే. దహింజం 

కేయంబడిన స సర్వ క రాధి కారములు కలవాండయ్యె నేని 'వేదముయొక్క_ శిరస్సు నందున్న 
వాడై "వేదమునకు దాసుండు (వరతం తుడు కాచేక్కాడు, 

" వైరాగ్యశమదనూది గుణములుక' లవాండై సద్దురునన్ని ధియందు వేదాంత 
నువావాక్యమంను చక్కగా విని ఆయర్థమును మననము వేసీనపురుమున కుట్ర వ్యవ్వరూన 

ం 



౧.] సర్వవేదాంతసారసంగ్రహము. | 

విషయమగు సమ్యక్ జ్ఞానము కలంగును.. (అనంగా వేదాాతరుక పోవాక్యములం , 'పరమౌాత్త 

స్వరూపము, అసంగమని, నిత్యమని, నిర్వి కారమలి, నిరంజనమని, నిర్లుణామని సయం 

(మ, కెళమని, క్ట _రృత్వాది ధర ర శూన్యమని, బ్రావ్యాణక్యాదిజాకులు?ాని, చద్రహ్మచర్యా 

ద్యాక్రనుములుగాని, లేనిదని అఖండస చ్చిదానందరూవంబని : చెపి. ఇట్టివ రమాత్త, యే 

అ నాద్యజ్ఞానసం బంధము చేత తనస్వరూవమును తానెజుంగక అజ్ఞానకల్పిశములైన ఆం 

త8కరణాదులయొక్క_. క్ర రృక్వచ్రావ్యాణక్వాదిధర్త ములనో తనయం దారో ంచుకోనీ 

“చేను క రను చేను బ్రా బ్వాన్గాణుండను” అని యీలాగువ్యనవారించుచు ౪ జీవాత్త్య నని తలం 

చుచున్నాండుగాని చా _స్టవముగా. జీవాత్మ యనగా పరమౌక్ష్మ యేగాని ప్రంతకంశే లేశ 

మొన భేదముకలవాండు గాడని దోధించుచున్నవి, ఇట్టి చేదాంతచాక్యములన చక్కగా 

గురుముఖతః నిసి, ఆయర్థమును నిరంతరమును భావన చేసినచో ' చ్లోన్వ పరమాత్రను 

క్ట _రృనుగాదు. బ్రావ్వాణు: డనుగాదు, ట్రవ్గాదర్యాశ్ర ముములను _గలవాండనుగాదు 

అఖండన నచ్చిదానందస్వరూపుఃడనో అశెడిజ్ఞానము అక్యంకవికదమై జన్రి ంచునని అర్థ 

ము.) ఇట్టిళ్టైనము అగ్ని, ఎండిపోయినగడ్డిపోచలను దహించినట్టు అజ్ఞాన కాటముంద 

ఆజ్ఞానము చేత చేన్తో. (వొవాణుండను సంభ్యావందనావకర, లను చేయనలయునని తలం 

బం బడుచున్న కర్తారి కరము యావత్తు నిశ్శేషముగ దహించును, అందుచే త్ర _క్వళ్ఞా 

ని వేదముల శిరస్సునందుండి 'వేదాంఠములచే ప్రతిపాదింవ(బడుచున్న వరః బ్రవ్మాస్వరూ 

| కుం టై యుండును, కావున వేదములలో? “జెపి ప్పిన నిధినిషేధములకు బద్ధు: డు కానేరదు. 

బ్రాహ్తాణళ్వాద్యభిమానముకలవాండే  వేదములలోం జెప్పిన విధిని ధములక బద్ధుండు 

గాని, అభిమానము లేని వాండ శం బద్ధుండు కాండు త్ర _క్వజ్ఞాని జ్ఞ జ్ఞానముణే నశించిన అభిమా 

నముకలవాండు గనుక విధిని శే షసములక బద్ధు: గు కాండని భవము. 

అవ, నీపుకుషు: దు ఆజ్ఞానముతోడ సంబంభంచి క్ష _కృత్వాదిసంసారధర్మ ములు 

కలవాండై వేదములకు వ వరతం శ్రు,ండై యుండునో ఆపురుషు: డు సంసారములో. సంచ 

రించు వ వ్ర కారమును, వైరాగ్యమును పుట్టించుకొణకు' వరి ర్ల రచుదున్నారు, = 

వాళ్ళ అఖభేతరో ఫఘనతరా విజ్యావటల సంవీ తాంతఃకర ' 

ోంగిష్టర్రకర్త రృ త్య oe విధి. 
సేథ్ కన్యా. సందంగోపదష్టః కర్మసు త క . 

దం-ఆ, ఇంకను త్త కజ్ఞాననూలేశిపువముంతు. మిక్కిలి దృమైన ఆజ్ఞానసముదా 

యము'చేత (పరంవరచ్చేత). చుట్టుకోంబ డిన మనన్ఫుకల్లవాం డై 'ఆంగీకరింపంబడిన కర 



తము మొదలగు సకలమైన కరాధి కారహేతువులుకలవాం డై విధినిషేధములనో వ వతి 

'పాదించుచున్న వేద మను పటుశరుచేక పట్టుకొనం బడి వ్ర వ ర్షీంచునో. ౧౦౯వ ఫో 

ముతో చేకవాక్యముగా సీవాక్యము నన్వయింప వవలయును " 

శ్లో శుబై రాష్నోతి చేవత్వం నిషిస్ధె ర్నారకీం గతిమ్, 

ఉథాభ్యాం పుణ్య పౌ పాభార్థిం మానుహ్యం లభతేఒవళః, రం, 

దం=ఆ, పుణ్యకర్య లచేత చేవత్వమునుబొందును , పౌవకర్శ లవేత నరకసం బంధ 

మెనగతిని. పొందును. పుణ్యపాపములరెంటిచేత రువవ్యజక్ల మును. పరవళుండైె 

పొందును. 

తా, సమ్యక్ జ్ఞానముకలపురువుండ కు సర్వకర లను సవాసనశా విడచి అఖండ 

సచ్చిదానందస్వరూపుం డ్రై యుండును, సమ్యక్ జ్ఞానము లేని బాండు అతిద్భడ్డమైన ఆజ్ఞా 

నము మనస్సున పెనంచుకొని వ్యాపీంచియున్నందున క్ర _రృత్వభో క్సృత్వ ద్రొవ్యాణత్వాది 

ధర్మ ములు తనకుకలవని, అందుచేత శే యాగదానాదికర్త లను తాను అవశ్యముగా. 

జేయ నలసియున్న దని తలంచి పటు కారుతో పట్టుకొనంబడిన వస్తువు ఎటుపోవుటకు వీలం 

లేక వరతం త్ మె యున్నట్లు విధి వాక్య ములకు నిషేధవాక్యములకు = బగ్గు(డై ఆవాక్య 

ములు చెపి క్వినోర, లను జేయుచు వలదనినకర్శలనో విడుచుచు 'సంచరించుచున్న వాందై 

ఒకవ్వుడు పుణ్యకర్మ ములను ఉత్కటముశాంేని జేవజాలిలో జని ంచుచు మణీయొక 

వ్వుడు 'పౌపకర్త్మలను ఉఊక్కటముగాంటేనీ వానివలన ముహారారవాదినరకముల ననుభ 
వించుచు, ' మటేయొకప్వుడు పుణ్య పాపకర్మ ములను. సమానముగాంటేనీ మనుమ్యలో 

కవుంలభో జని చుచు ఆ ధ్యాత్మి కాది తౌవ ర్త యము ననుభవించు చుండునని భావము. 

“పుణ్యేన పుణ్యం లోకం జయతి, పౌ పీన హం, ఉభాభ్యా. మేవ మనువ్యలోకం” > 
అను శ్రోతియొక్క- అర్థమే క్ల శ్లోకములో జెప్పంబడినది. పుణ్యకర్య చేశ పుణ్యలోకమును 

 జెందును, పావకర్మ వేత పొవ లోకమున (కందకు రెందుకర్ష్యనేక మనువ్యలోకమని 

శ్రత్యర్థమా . 

ఆన. _ ఊశ్తరల్లోకములో శెచ్చంబడెడి “వంగో. శబ్దము ఏీఆర్థమాను బోధిం 

చునో ఆయర్థమును వివరించుచు సంసారసంచార వ ప్రకారమాను విశద పజిచుచున్నారు. ఆ 

_ వాక్య. "ఆబ్రహ్హస్థంబవర్య చ్చే సూ! దుఃఖో. దభా. సఘుటీ 

యరత్ర వ దారోవావరోహ న్యాయేన అధమ మధ్య 

మోత్త కను సుఖదుఃఖమోహవిద్యుచ్చవల సంపాతడా 

యునీః శ విచిత్ర యోనీః చండోత్చింజలకళ్వసన వేగాభి ల 
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హతాంభోధి మధ్యవర్తి శుప్కాలాజవత్ శుభా 
శుభవ్యా మిశ్ర కర్మ వాయుసమోారితః. ౧౧౪ 

దం-అఆ. చళుర్తు ఖుండుమెందలం పీపీలికవణిక్షు ఏర్పడియున్న భయంకరమైన సం 
సారదుకఖమను మహన ము (దృమునందు వళతపుకుండవలె. ఊర ద వ్రగమనాధోగమన న్యాయ 
ముచేత హీనములె కై మధ్యమమలై శ్రే శ్రేస్థ్రము లైన సుఖదుఃఖ మోవములయొక్క_ మెజుపు 
తీంగలవశె. అనిత్యము్ములైన సంపర్భ మాలను ఇచ్చుచున్న నానావిధములగు జన ములను 

సంకృమించుచున్న వాండై (పొందుచున్న వాండ్రై ప్ర పృచండమై సంకులమెన మహావా 

యువుయొ క్క మధ్య భాగ మునందున్న యండుసారకాయదై పుణ్య పాప వమి శ ములను Ww 
వాయువుచేత య్రేరణచేయంబడుచున్నవాం డై, క 

న్లో. నవం చంక్రమ్యుమాణోయ మవిద్యా కానుకర రభ, 
పాతివో 'హయతే కామో మీ మ్రియతేచా సుఖావృతః .ర౨, ౧౧౫ 

చం=ఆ, ఈ (కారము ఈక క్వజ్ఞుహ్ హనుండైేన పురుషుడు అజ్ఞానము, కాము 

ము కర్మ లం పనిచే క కట్టంబడి కోరికలు కలవాడై పుట్టుచుండును. ఆనేకదుఃఖములవేడ 

నావరింపంబడి మృతినొందుచుండును, అని ౧౧౪ వ వాక్యమును నీళ్లోకమును నొకటి 

గా నన్వయించ వలయంను. 

తా, ఈనంసారము సము ద్రమువలె ఆపరిచ్చిన్న మై, దుఃఖ పృచురమై, ఛయంక్ష 

రమై, బ్ర వామొదలు పీ పి ఫీ లికవణికు' ఆనేకజంతువులచే సంకీర్ణమైయున్నది. ఇట్టి సంసార. 

మునందు వీతపుబాన ఒకప్పుడు పెకి(బోవుచు మజీయొకష ప్వుడు | కిందికిదిగుచు సంచరించు 

చున్నట్లి త _క్ష్వజ్ఞునములేని పురువుండు ఒకప్వుగు మనోప్యుజన్ల వ మొదలుకొని చతు 

రు ఖునివరకునోగ ల "హచ్చుజన్మ ములను _. జపూందుచుండును, మజీయొకవ్వుడు 

మనుష్యుండం మొదలుకొని ఏిపీలిక (చీమ) వజకు గలహీనజన, ముల నొందుచుండును, 

ఈజన్మ్య ములయం దన్ని ంటియందును సుఖము దుఃఖము మోహము ఇవి నియతముగా 

సంభవించును, ఇవి సంభోవించిననో  మెజపులవలె ' శణభంగురముశై యుండునోగాని 

నిత్యములుగావు. ఇదిగాక హీ వానమధ్య మోత్త తమములుంగా నుండును. ఆనా 'జేపతల 

యందుండు నుఖము టా క్రమము. . మనమ్యలయందుందుక మధ్యమము. వశోద వక్ష్యూదుల 

యందుండు నుఖుము హీనము. శువమ్యదులయందుండు దుఃఖము డఊ క్రమము. మను 

ష్యులయందుం డునది సధ్యమము. జేవతలయందుండు దుఃఖము హీనము, ఈష 

_కారముగణే దుఃఖమోవహామునుకూడా తెలియవలయునని యర్థము. ఇట్టి జన్మ పరంపర 

ననుభవించుచు మహావాయువు చేత మ్షోభింపంబడు చున్న సముద్ర ములోనున్న ఎండుసాగ్ర 
10° = 
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కాయ ఒకచోట -నెనను నిమిష కాలము నిలంవకుంజా తిరుగుచున్న ట్లు ఈఅః 

మండు పుణ్యపావన మి శ్రములను త్రివిధకర్మలు మహావాయువువలె తన్ను ెట్టుచ 

అజ్ఞానము, దానిచే చడ త స్ ఫలెఖిలావము, దొనివేత. జేయంబడిన గ 

పొదికర రలు ఇవి పాశములనలె దృఢముగా బంధించి యాడ్బుచుండం7ా నొకజ 

మైనను “ఫాంచముకాలము. నిలువక అనేకకోరికలుగలిని అనేకదుఃఖముల న 

చుచు మాటిమాటికి పుట్టుచు చచ్చుచు వ్రవర్హించుచుండునని భావము. 

అవ. సంసారమునకు ముఖ్యకారణము కామమని వౌప్పిన అర్థమున౦ంది 

స్యృతివచనములు ప్రమాణములని వెవ్వచున్నారు.-- 

టీ 3 నా ఈ కనా స, | వాకర్ది. యథోక్తా ఆదరవిఛానాయ ప్రమాణోవ విస 

శ్లో, శ్రతిక్సేమం జగాచార్థం శామన్య వినివ ర్ర రయ్, 
తనూలా సంసృతి 5 కసా త్తన్నాశో ఒజ్ఞానహీనతః ర 

రారే. జాడీ 

దం-ఆ ఎందువల్ల సంసారము ఆకామమే శారణముగాయలై యం 

అందువలన శ్రుతివచనమున్ను కామముయొక్క వినాశముకొజుకు ఈయ ర్థమును 

చున్నది... ఆకామముయొక్క.. వినాశము అజ్జానముయొక్క వినాశమువల్ల 
చున్నది, 

తా, కర్భృత్వభో కృత్వాదినంసారము కామమువల్ల నే ప్రవర్షించుళ 
కావున కామముయొక్క_ వినాశనును అవశ్యముగా . సంహాదింవవలయునని శే 

నము, కంకీరవముగా. జెప్పు చున్న దిగాని, మము మాబుద్ధిచేత నూహించి క 

నంసారమునకుం గారణమని ఆకామమును. నశింపం జేయ వలయునని చెప్పిన 

కాము. కామవిశాశము ఛేనివలన కలుగుననిన అజ్జునముయొక్క- నాశమువల్ల 

అవ, వీత్రతివచనము  వెభ్వచున్న దని శార్వవతవాది ప్రశ్నను ౬ 

వాక్య. కా త్వసౌ శ్ర శతి రితిచేక్ , 

దం-ఆ ఈ ్రతివచనము యెది అంటే, 

హక నష్టము. 

అవ, ఇందుకు సిద్ధాంతి బ్రతివచనము నుదహరించుచు , ప్రతిజెవ్వచున్నా, 

ల్లో “యదా గా సర్వే వ్రముచ్యంతే బ్రతి నిరతి వాజినః, 
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'కామబంధన మేవేదం వ్యానోప్యాహ వబేవచే. ౮౪౮... ౧౧౯ 

దం-అ. “యదా సర్వే వముచ్యం లే” అనిన్ని, “ఇతి నుకామాయమానః 

అనిన్ని ఘుళ్ట క్ష యజాు"ర్వే దులు వెవ్వచున్నారు. కానుబంధన మే చేదం అని వ్యాసమహో 

ముని మాటిమాటికి చెప్పెను, 

శతా. శక క్ల యజు'ర్యే దము. వాజశాఖు యనంబడును, అట్టి వాజిశాఖీయులు, 

బృహ దారణ్యకోపనిషత్తులో, “యదా సర్వే పృముచ్యం'తే. కామాయే స్యవ్బాది శి 

ళొ85, అథ మరో. మృుతోభవ త్య, బహ “సమచ్న లే”? ఆని ఒకచోటను, “ఇతి 

నుకామయమాన; ఆధా కామయమానఃో అని న మటియొకచోటనున్న కామమే సంసా 

రమునకు కారణమని, ఆకానుము నళించిపిేయిన మోమీము తత్కాలమునే కలుగు 

నని వెప్పుచున్నారు. వ్యానమహొముని మహాభారతములో న నేకస్థలములయందు “కామ 

బంధన"మే చేదం నాన్యద స్త సీవాబంధనం, శామబంధనముకోహి నీవా. భూయోభిజా 

యే” అని కామబంధనమే సంసార కారణమని ఆ కామముయొక్క_ నివృ_కియే మో 

తమనిన్ని ఇెప్స ప్పియున్నారు : గనుక మేము చెకి స్పినయర్థ ము అశేక శ్రతిన సృృతిసమ్మత మై 

యున్నందున. ముఖ్యముగా నందజచే నాదరింపందగినదని భ్రావము. ఆ ఈోప్పరుమునియొ . 

కృ వృాదయమునం దా క్రయించియున్న కామములు యేవికలవో అవియన్నియు 

శివ్దుడు విడిచిపోవునో అపుడు మనుష్యుడు ముక్తుండవును. ఈ బేవామునంచే బ్రహ్మను. 

ఫొందునో. అనలా జీవన్లు క్రి ననోభవించునని యర్థము, ఈవృకారము కామములు 

కలవాండు సంచరించును ఇంకను శానుములులేని వాండు _వీలాగున నుండుననంగా. 

చెప్పెదను, ఈసంసారము కామముచే 'చేర్పడినముడి, శఈసంసారమునందు కామము. 

కంే మరియొక బంధన'మే లేదు, కామమెడి ముడి సీడిపోయిన మనుమ్యుండు ఈనంసా 

రమునందు తిరిగి పుట్టండు. అని శ్ర్తిస స్త ్రతివచనముల కర్ణము, 

. అవ, వెనుశటిగ గ్రంథముల శామమే సంసారమేనకు శారణమనిన్ని సమ్యక్ 

జ్ఞానముచే సంసారము నళించంగా కామము నళించుననిన్ని ఈయర్థము శ్ర సో లిన స్మృతిసమ 

తమనిన్ని అట్టి తిస్గ తు లివియనిన్ని (వృతి పౌదింవం బడినది, అందులో కర్తలు. 

మోక్షమునకు యహ శ్రమైనను ఉవ దయాగంపవా యని వూర్వవక్షవాది ప్రశ్న చేయునని 

యూహించి కర్శలు మకమున కువషయోగిం చేప కారమును. చెప్పుచున్నారు. వ. 

వాక్య. వష సంసారవంథా వ్యాఖ్యాతః అశోడానీం తద్వ్యా. 

వృ ్త్ త్యయే కర్తాణ్యా రాదువకారక లేన యథా మో 

శొక పీతు ఆం ప్రశివద్యంలె తథాభికీయతే, ౧౨౦ 
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దం.ఆ,' ఈసంసారమార్లము వివరింవంబడినది. ఇంక నివ్వడు ఆసంసారనుం 

యొక్క నివృ త్తికొ ఆకు కర్తలు కరంటర7గా నువ కొరమువేయుటచేత యే కారము 

మోత్షమునకు సాధనత్వమును పొందునో ఆప కారము వెన్పంబడును .. 

తొ, పురువుండు ఆజ్ఞానముచేత నావరింవంబడి సంసారములో సంచరించే 

(ప్రకారమును విస్తారముగా నింళవటికు | ప్రతిపౌదించినారము. శ్రుతిస్యృతి విహితమం 

లైనకర్యలు సంసారముయొక్క నివృ న యేమిన్ని నహాయమాటేయోవా? బొత్తిగా 

వ్యర్థములేనా! యని కొందలు శంకించెదరు, అందుకు సమాధానము నికమోంద చెప్పుచు 

న్నారము, అందులో కర్ణ లం ముఖ్యము7ా ఆవ్య వహితముగా మోశ్షమునకు సాధనము 

కాకపోయినప్పటికి, వరంవరగా నువకారమువేయుంచు మోశతమునకు సాధనములం "కాం. 

గలవు. నీలాగుననం కే అన రమను వివరించెదమని భావము. 

న్లో, తనె నై రవం దుఃఖ తస్య కథం చి త్పుణ్యశీలనాత్ , 

త్యేవామాలికధియో వైరాగ్యం జాయతే హృది. ౮౫, ౧.౨ 

_ దం_-అ, ఈ చ చ కారము మఃఖములవేత వరితాసమునొందువాందును, బహు వ్ర 

యాసమువేళ పుణ్యకక ల ననుష్టించుట వలన నంఛవించిన నిత్యకర్థానుస్టానము చేత 

పరిళుద్ధముగాం చేయం బడిన బుద్ధికలవాండు నైన ఆపురుషునకు నునస్ఫునందు వైరాగ్య 

ము పుట్టును, 

శా పవభయంకర్తైన కసరనదూ ద్ర చంచ నీచోచ్చజనల ననేక 
ములనొందుచు బహువిథదుఃఖముల ననుభవించుచున్న యీపురుషునకు ఓ కానొకవ్యుడు 

పు శ్ర పళ్వన్న స్వా దిఫలముల న పేకీంచినందున ట్ర్తిన స్మ లివిహొతములై న యాగదా 

నాదిఫుణ్యక ర్య ల చేయవలయాంనని బుద్ధి యుదయించును. ఇట్టి కామ్య పుణ్యములను. 

వేయవలయున'నే బుద్ధియున్ను తరుచుగా కలుగదు, ఈ వ వ్ర కారము నంసారసము ద్ర 

ములోంబడి యా[దుచుండుకాలమ.లో బనాుం కాలమునకు  "వరమేశ్వరాన్యగ వాము 

కాన్యుపుణ్యములను వేయవలయు ననే నేబుద్ధి ఉదయించి తరువాత నాకామ్యపుణ్య 

ములను చేయుచుండంగా కొంతకాలమునకు చిత్తము కొంచెము పరిశుద్ధమగును * 

అందుచేత 'నిశ్యనామి క్రి త్రికకర్య లను చేయవలయునని బుద్ధజ నించి నిక్యశ్లామి శ్లి తిక 

పుణ్యముల ననుష్టించును. వొనిని కొంతకాలము ననుష్టించంగా బుద్ధి నింజా నా పారిశుద్ధ్య 

మునొందును, 'ఆందుచేక వై రాగ్యము జన్మించును అని భావము, wa 

వాకస్టి. కీద్భ?ా ప్రరాగ్య నుక్చద్యతీ వ్రత ఉన్యతే.. ౨౧౨౨ 

దం-అ, ఎటువంటి'వై రా! గ్యము కలుగునని యంటిళా చెప్పబడుచున్నది, 
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తా, స్పష్టము. 

నో, నరకా దీ ర్యథా స్యాభూ తథా కామ్యఫలాదవి, 

యథార్ధ్థదర్శనా త్రస్తా న్నిత్యం కర్మ చికిర్ష తి. రోజ, ౧౨౩ 

దం-అ. ఈపురుషునకు నరకమువలన వీలాగున భయము కలిెగనో ఆలాగున 

కామ్యఫల-మెన స్వర్త రముపలనకూణా భయముకలుగును, ఆనా స్తవార్థమును రాకు 

వేత నిత్యమైనకర్శ చేచేయ నిచ్భయించును, . 

శా. నిషిద్ధమెన నురాపానాదికర ర్య చేత నుహానరకము సంభవించును, అట్టి నరక. 

మువచ్చునం కే 'సేలాళసన భయమునొందునో విహికము'లైన యాగదానాదికర, లవేత్ర 

సంప్రాపములయ్యెడి స్వర్తాదులపంగూడా ఆలాగున భయమునొందును, అనంగా నరక, 

మునువలె స్వర్షమునుకూడా కోరనటువంటి వె రాగ్యము కలుగునని భావము, నరకము 

దుఃఖరూపమైనందున భయమును కలుగజేయును సరే. స్వర్గము సుఖరూవముగదా, 
ఇది ఎందువలన ఫయమును కలంగంజేయునం టే, స్వ ర్తముయొక్క వొ స్తవరూవయు నా. 

అోచించి చూచినందున భయమును కలుగంజేయునని చెప్పెదము, అనంగా కామ్యక. 

ర ర్థ్యలయొక్క_ ఫలమైన న్వర్హము సుఖరూపమెనవ్పటికిని నిత్యముకాదు, తనకంకె హు. 

వె ఎనస్వర్హసుఖము మజియొకటి కనోపడుచున్నందున అసూయను కలుగంజేయును.. 

ఎప్పుడో నళించునని తెలిసీయున్న ౦దున కాడ్య గ స్తుండైన పుశ్త నివలె వ్రలితణము 

నందును దుఃఖమును కలుగంజేయుచుండును, ఇది స్వర్షముయొక్క నా స్తవస్టదూవము 

దీనిని తెలి సీనందున స్వర్ణ సాధనము లైన కో మ్యకర్త అను ఏ నిశ్మేషముగా. పరిళ్యజించి నిత్య 

కర్త లచే ముఖ్యముగా ననోష్టీంచునని భావము, 

ఆవ, కామ్యకర్త లనువిడిచి నిత్యకర్శ లనే అనష్టించునుగాక! ఈకర్త, శేలాగున 

-మోత్మున కువకరించునని పూర్వవతనాది వ వ్రశ్నను చేయుచున్నారు. wun 

వాక్య. వనం నిత్యనైమిత్తి త్తికక ర్రానుష్టానేన.. ౧౨౩౯౪ 
దం-అ, ఈ,వ వ్రశారము నిత్యనై మి త్తికళర్థల కారాక 1 చేమికలుంగును? 

ళా, స్పవ్రము. 

అవ, నిత్య శామి త్తికకరానుస్టానము మోత్రమున సవరించే ప్ర కారమును విపరిం = 

చుచు సీద్ధాంశవాది వ్రతివచనమును వెప్తుచున్నారుంాా. . 

న్లో, సథ్యమానంకు తేచ్చిల్త త్ర మోాశ్వరార్చిత , కర రభ. © 

Ey వై రాగ్యం బ్ర జ హూలోశాచా వ్యన క సునిర్మల లమ్.5ళ ౭, ౧౨౫ 
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దం-అ. పరమేశ్వరునియందు సమర్చింపంబడినకర్త లేత నాపురుమునియొక్క్ల 

చిత్తము పరిశుద్ధిని పాందింవంబణినదె ఆన౦తరము _ధ్రివాలోకము మొదలగు సుఖమం 

దును మిగుల నిర, లమెన వైరాగ్యమును ప్ర వ కటించును. 

శా, నిక్ళణైమి శ త్తీకకర్శ ల నాచరించే వాటియొక్కఫలమును పరమేశ్యరునికొఆ 

కుసమర్సీం చునట్టి పురుషనియుక్కచి శ్రమునో ఆకర లు నిండా నిర లముగాంచేయును, 
ఆలాగున నిర్మల మైనయాచి త్తము ఇవాలోకనుఖములయందువ లె (బవాలో కాదిసుఖముల 
యందును వె రోగ్యముకలజె యుండును, కావున నిశ్యకర్శలు వై రాగ్యోత్చ త్రిద్వారా 

“మోవతమున కుక రించునని భావము, 

oo అహపీయో! వైరాగ్యము మోతమునకు. 'సాధననునిగాని సహాయమనిగాని 
యొచ్చటవైనా వెప్పియుండలేదుగదా? కావున వె చై రాగ్యమును పుట్టించిననూ త్ర మున ' 
కర్శలం మోక్షమున కుపరిం చునని యేలాగున వెవ్చపచ్చునని ఫూర్వవ వక్షవాది కరకించు 

నని ని సిద్ధాంతవాది తలంచి విషయాస క్రియనే రాగము, మోక్షసాధన ములయందు. పురు 
మండు ప్ర, వర్తింవకయం౦కులాగున [ఇ చ్రతిబంధించును కాంబిట్టి “మోవ్రసాధనములయం 

దు వర్తి 'సతువాని! రాగనివృత్తి త్రి ఆవశ్యాా శుకీక్రమై యున్నది. రాగనివృత్తి త్రియే _వెరా 
గ్యమనం బడు గావున. వైరాగ్యమును బుట్టించునట్టికర్య లు "మోమ్మునకు ఉపకారము 

లని చెప ఏకదగియున్నవి అని సయం క్రికముగా ఇెద్వచున్నారు...- 

| వాకు యస్రాత్ రజ _స్థమోమలోన సంసృష్ట మేవ చి త్తం 
. శామబడిశేనాకృష్యు విషయదురంతసూనాస్థానేషు 

నిత్సివ్యలె తస్తాన్నిత్వనై మి -శ్రీకకర్యానుస్టానపరిమార్ద 
నేన. అపవిద' రజ  స్త్రమోమలం ప్రసన్నమనాకులం 

సమ్మార్టిత స్పటికశిలాకల్పం చాహ్యావిషయాహీ పాతు 
శీస న రాన వ్వషార్త శేన అకిగ్రవాబడిశేనాకృవ్య 
'మానం విధూతాగే శెసకల్మ ప సం వ ప్రక్యోక్షిత్రీప్ర వణవం 
చి త్రదర్పణ మవతిస్థ తే, ౧౨౬ 

దరఎఅ. రజోోగుణత మోన ణమలే మాలిన్యముచేత సర్వదా సరయు కే యు 

న్నచి త్రము విషయాస క్రి య నెడిగాలము వేత నాశర్షి ౮వంబడి శబ్దాదివిషయముల"ెడి మా 
రణ (వ్రచేశములయందు. యేకారణము చేత చేర్చంబడునో అందువలన చి త్రమణెడి యద్ద 
పుబిళ్ళ నిత్య ై మి ఫికకర్శల నాచరించుట యనే సమ్హారనము (ఊోడుపు వేత నిరసింపం 
బడిన రజ స్తమోగుణములనే. _మాలిన్యముగలదై. వద్ధమె నిశ్చలమై. _కడిగనస్ఫృటికమణి 
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తో నమానమై చాహ్యావిషయ ములు (శట్బాదివిషయములు) కారణము గాంగల రానజ్వే 
షరూపమగు అతి గ వామశెడుగాలములచే నాకర్షింపంబడని దై విదిలింవంబడిన నకల 
శాలువ్యంబులంగలై ఆత్కస్వరూవ వనునం చే ఆన “కల దయుందును, 

ఈ చిత్తమును రజోగుణము క మోగణము ఆవరించియుండు నేనివిషయములం 
దాస క్రికలుగును. ఆయాస శ్రియే కామమనం బడు. అట్టి కానుముగాలము'చే వలనులాగినట్లు 
చీ క్రమును' బలాత్యా_రముగా నీడ్చి కబ్దాదినిషయములయందుం 'బేర్చును, కచ్దాదివిషయ 

ములు సూనాస్థానముపంటిది. సూనాస్థానమనం గా వశువు వ సతీ ము గాదులను షాంసించే 
స్థలము. అట్టిపానాస్థలమునందు చేర్చబడిన మత్స్యము లేవ వ,కారము నానావిధముణా 

' హీంసీంవంబడునో ఆకారమే శబ్దాదివిషయములయందు ము చేశ చేర్చబడిన 

చిశ్తమున్ను నానానిధదుఃఖముల నొందుచుండును గావున చి త్తమందుగలరజ _స్పమోమా 

లిన్భ మున నివ రంపం జేయుట ఆవశ్యక మైయున్న ది. అందుకుగాను నిత్య వైమి త్లికకర ల 
నన ష్టీంచిన ఆయనుస్థానము ఇటుక పొడితో జేసిన నిభుర్ణ ణము (వారివిడ్రి, అద్దము 
యొక్కమాలిన్యమును నివ ర్రింపరకేసీ నటుల చి త్రముయొక్క_. రజ స్త మోమాలిన్యమును 
నివ ర్రింవం జేయును, అందుచేత చిత్తము ఆద్దపుబిళ్ల వలెస్యచ్భమె ని న్తరంగసమా ద్రము 
వళి నిశ్చలమె కడిగి చె పెట్టిన స్ఫృటికశిలాశళకలమువలె ఆక్ళంత శీతల మై యుండును, 
అవ్వడు కల్దాదివిషయముల చే నెర్పడి వాటినిబట్టి వ వ్రవ ర్రింపుచున్న రాగ జ్వేషములం 
దీగాలమునలె చిత్తము నాకర్షించంజాలవు ఈ రాగ జ్వేషమలు. శబ్దాదివిషయ ములకం కొ 
చెక్కువగా చి త్తమును బంధించి చాధించుచున్న ందున ఆతి (గృవాములనం బడు. చి శ్రము 

సకలకల షములను పరిత్యజించియున్నందున ఈఆతి గ్రవామరే రాగ చ్వేమములు చి త్త 

మును బాధింవవు, అందువేత చిత్తము. చిదాత్ర కృస్వయావమునంచే ఆ ఆన్యయె చిదాత్త 
స్వరూపమును ప్ర వ కాశింవం జేయు చుండును. 

వాక్య, లత వద మభిధియ్య తే. 
దం=అ. ఆ "హేత్రువువలన ఇది చెప్పబడుచున్నది, 

తా, స్పష్టము, 

౧౫౨౭ 

అవ, నీమి చెప్ప బడుచున్న దం చెవ్వచున్నా రు... 

క్లో. వ్యుల్ణిణా శేవశామేభ్యః యదా ధీ రవతిస్థతే, I 
తడ వ వ్రత్యగాత్థానం స్వయ మేనా నివవతి. రోరా ౧౨౮ 

దం-అ, ఎపుడు బుద్ది సకలశామములవలన వ్యుశ్థానమును (న ంబంథాభావమును | న 
ఫొండియుండునో అప్వుడే స్యయముగానే చి చిచాక్ర క్ర స్వయాన నోగూర్చి అభిముఖముగా 
వ్ర వేశింప నిచ్భయించును, 
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తా. అద్దము మాలిన్యముతో గా డియిన్న పడు యెదురుగానున్న బింబమును 

గృహించలేకపోయినను మాలిన్యము నివ శ్రించంగానే బింబమును వీ ప్రకారము (గృహీం 

చునో ఆప్పశకారమే చిత్తము కామములచేత నావరింవంబడియున్న సమయములలో 

చిదాక్శ యొక్క_స్వరూవమును (గృ గ హించలేకయుండినను నిత్య నైమి ల్తికకరానుస్థానము 

వేత సర్వకామములను వరిత్యదంచి శేవలమై ఎప్వుడుండునో అవ్వడు విశేవ ప్రయ. 

త్నములేశయే చిదాక్తయం దభిముఖమై చిదాత్త్యను గృహించి వ్ర కాళించంటేయుచుం 

డును గావున నిళ్యనైమి శ్రికకర్శలు కామనివృ శ్తియశడే వైరాగ్యమును చి త్తమునందు 

కలుగంజేయం గా చిత్తము చిదాత్తయం దాస క్షమగును, అదియే సమ్యక్ జ్ఞానమనం 

బడు, అట్టి సమ్యక్ జ్ఞానము చేత సంసార కారణంైన యిజ్ఞానము నిశ్చేవముగా నళింవం 

జేయంబడును, అదియే మోతమనంబడు గావున కర్మలు వైరాగ్యోక్స త్తిద్వారా “మోత 

మునకు ద్వారమని 'ఇెస్పితిమని భావము, 

అవ, ఈ ప్రకారము కరానుష్టానము చేత నంత కకరణము వరిశుద్ధమై వైరాగ్యము 

కలి్షనతరువాత పురుమునకు సర్వకర్మసన్నా బ్రసమునం టే అధి కారముగాని కర్మల నాచ 

రించుట కధి కారము లేదసనెడి యభి ప్రాయముతోో? జెవ్వుచున్నారు, = 

వాక్య, అతః వరమవనీతాధికారాణి కరాణి ప్ర వ్రత్యక్స్రవణ 

సూనౌకృత సంప్ర, త్తికాని చరితాన్దాని సంతి. ౧౩౯ 

దం-అ, తరువాత నిత్యత్తమిన్తి త్రికకర్యలు సమ వీనిచెందిన అధికారముగలిగి 

చిదాత్త్మ యం చాన క్రియాడి పుళ్తు నియందు 'చేయంబడిన 3 సంప్ర ల్లికలవై చేయవలనసీన 

ఉవకారముచేసీ య న్హమించును 

తా. చిత్తము చిదాత్మయం దాస _క్రినిబొందినతరువాత కర లం తాము చేయ 

సలసిన కార్యములు యావత్తు సమా క్రినొందినందున చిచాళ్తాస ' క్రియ నిడి సమ్యక్ 

జ్ఞానమునందు శపించిన ఆజ్ఞాననివృ త్యాది కార్యములను పెట్టి వెర్రి తాము బుణవిము క్లినొంది 

నశించిపోవును. లోకములో నొశానొకపురుషుండు యాగచాసాదిసమ న్తకర్మ ల నాద 

రించి కుమారుని పుట్టించి తరువాత తాను, _మృతినొందు కాలములో తాను చేయ 

డలసినకర్శలు యావత్తు చేయ(బడియున్నందున శేష్షించిన కుటుం బభ్గరణకి తృబుణ 

మోచనాదికృశ్యముల నాచరించెడి ఆధి కారమునో కమారునియందుచేర్చి తాను 

ృృతింబొందినటుల. నని భావము, పురువుండు మృతినొందునచ్వుడు తాను చేయంగా 

మిగిలియున్న దిన్ని తానోచేయుటకు వీలులేని లౌకిక వైదిక క ర్యానుష్టానభారమును కుమా 

గునియందు చేరుట “సంప్ర వ త్తి” యనంబకును, 



త్రి .. నవైషూర్మ్యునీద్ధి [అ 

అవ. భగవద్దీకలలళేో వనీవచనము ఈయర్థమునందు ద్రకూణమైయున్న దంమే 

ఆవచనము నుదావారించుచున్నారు, 9 విదానం 

శ్లో. “ఆరరుతో ర్తునే ర్యోగం కర్మ కర కారణ ముచ్యతే 
"  మాగారూథస్య తన్యైన శమ” వవేతి చ స్మృతిః. ౫౧. ౧౩౪ 

._దంఎఅ. కక త్త్వజ్ఞానము నెక్కుటకు (పొందుటకు నిచ్చకలవానికి కర్మసాధన 

మని వె వృంబడును. త త్త్ర్వజ్ఞూనము నక్కి.న(పొండిను వానికి నర్వకర ర్మసన్నా్యాసమే 

సాధనమని స సృతివచనము వ్రమాణమని “శేషము, 

ఈత త్త ్ వక్షానమును ఫొంద నిద్భయించినవానికి కర్గానేష్టానము సాధనమని 

న్ని, క శ్ర ప్టజ్ఞానమును ఫౌందినవానికి కర్తసన్నా నైగమే సాధనమనిన్ని విశదముగా వెచ్చ 

చున్న భగవస్టీకావచనము కర్తలు వరంవరణా మోశ్రఫాధనములని ఇెవ్వుటయందు 
వ్రమాణమని భావము. a mm 

ఆవ, నిక్యశైమి ర్తి త్రికళర్గానుష్టైనము. వరంవరగా  మోవ్షమున కవయోగించు 

నని చెక్నిరి. ఆవరంవర యట్టిదని విశదము గా కనువ వరచుచున్నారు. — 

వాక్య. నిత్య కర్తానుష్టానా ధ్గరసీత్ప త్తి తిః ధర్లోత్స శేః 

పావపహాని” తత చ్చి శద, తత. సంారయాశా 

_క్య్యావబోధఃి తే తతో వై రాగ్యం, ముము 

ముత్యం, తత. PR కక స్పర్వకర్శ 

_. తత్సాధన సంన్యాస్క తతో యోగా భ్యాసః, తత్ర 

. శి త్త్సస్వ (ప్రత్యక వణ తా తత సత ర్తి కమన్యాది 

వా శ్యార్థపరిజ్ఞానం, తతో విద్యోచ్భేదః, ౯ తత; స్వాత్మ 
న్యేవావస్థానమ్.. ౧౩౫౨. 

దం=ఆ, నిత్యకర్మ ల ననుష్టించుట వలన ధర ము జనిందును. భర్త ము జనించినం 

దున పవ వములయొ క్క_ నాశము కలుగును, పావహానివలన చిత్తము జద్ధినొందును, 
చిత్తము శుద్ధినొందుటవలన సంసారముయొక్క_ వా స్థ స్తవస్థితి "తెలియును. అందువలన. 
వైరాగ్యము పుట్టును, అందుచే మోడేచ్ళకలునను. అందువలన మోత సాధనములను. 
విచారించునో. ' అందువలన సర్వకర్శ లను దానిసాధనములను సన్న శ్రీసీంచును. తఅందువ 
లన యోగము నభ్యసీంచును, అందువలన చిదాత్త యందు ఆస. శ్రీకలుగును, అందువలన 

త్ర త్వమసి” యను మవోవాక్యములయొక _ అర్థము తెలియ బడును, ఆందువలన' అజ్హా 

నముయొక్క విసాశముకలుగును. అందువలన సృశ్వదూ పమునందు స్థిరత్వము కలుగును. 



౧.1 సరి వేజాంతసారసం గ్రహము. కక 

తా. నిక్యనామి త్రికకర, లనాచరించి వాటిఫలమునో పరమేశ్వరునకు సమర్పిం 

చుచుండంగా కొంతకాలమునకు ఆపురుషునియొక్క_ మనస్సునందు పావములను నళింవం 

గ్గ యునట్టి అదృష్టము జని ంచునో,ఆయ దృష్ట ము జని ంచినందువలన' చి _క్రమునందు గల 

4 పాపములు: నశ్లించిపోవును, 'పొవములం నళించినతోడనే చిత్తము. దర్పణమువలె నిర్మల 

మై నిత్యవస్తువును అనిత్యవస్తువును వివేకించి తెలిసికొనెడిసామర్ల ర్థ్యముకల్వాయుండును. 

అహ్హ డాచి _త్రమునకు నంసారముయొొ క్కు_ వాస్తవస్థితి తెలియును. అన(గా నంసారము 

అనిత్యమని, అశుచియని ,దుఃఖమ యమ ని, 'హైయమనిన్ని తెలియుననియర్థము, .ఇదియేగదాొ 

నంసారముయొక్క._ వొ స్తవస్థితి, .ఇటులుండంగా సంసారము నిత్యమని, శో చియన్కినుఖరూవ 

మన్సిఉపాదేయమని తలంచుట చిత్తదోషమని, తెలియవలయు. సంసారయాథార్థ ద్చ్రము 

తె లిసినపీ మట సంసారమునందువిర క్రి కిజనించును.విర _ిబుట్టినపి పిదవనిత్యమై, ఇద్ధమై: పరమా 

నందూ వం బెన మా తేచ్ళగలుగును. పీదబ యా-మోతమున శదిసాధన మో దానిని 

. విచారించును, మోత సాధనముల ఇెలీంగినపిదప వాటిని అనుస్టించుటకు కర రృల్కుఆకర్శ ల 

'ననుష్టించుటకు సాధనముై న గృవాస్థా శ్ర శృమాదులున్నూ ప్ర, వ తిబంధకములు గాం దోంచి, 

వాటినన్నిటిని యథాశాన్ర్యముగా వరిత్యజించి. చరమససన నన్నా గ్రీసొడశ్ శ మమును 

గ గృహించును, తరువాత సద్దురుసన్నిథియందు. "వేదాంతవాక్యములయొక్క... శ్ర శ వణ మనన 

సీపథ్యాసనములనే యోగము నభ్యసించును. వేదాంతవాక్యములయొక్క_ అర్థమును 

సంశయవిపర్య యములం లేకుండా సంప్రదాయ ముననుసరించిగురుముఖ శకి వినుట క వణ 

మనంబడు, వీనిని యర్థమును యు క్తులతో చేర్చి మనస్సులో నాలోచించి నిశ్చయంచు. 

కొనుట మననమనం బడు, నిశ్చయించుకొనినయర్థమును మనస్సులో. చిరకాలము భావిం 

చుట నిదిధ్యాసమనం బడు. ఇట్టి యో7గాభ్యాసమున కొంతకాలము చేయం7గా చి త్రము 

శబ్దాదివిషయములయందు ప్రవ ర్తించుట మాని శుద్ధచిద్రూపుం డైన ప్రత్య గాత యందు 

చ్రవర్షించి క చేశాయ త్రమైయుందు. ఆనం తరము వేదాంతములయందుగల'త త్త మసి” 

“అవాం బ్ర వస్తి బాసి "మొదలయిన మహావాక్యములయందు  చెప్బ్సం౭బడిన జీవ ధ్రిాక్ట 

జ్ఞానము (వ్రత్యతముగా నావిర్భవించును, అందువలన నూర(ోదయము కాంగానే అంధ 

"కారము నివ ర్రించినటుల ఆనాది'కొల, ప పృవృ క్త కందెన అజ్ఞానంబు, నిశ్శేషము7ా న నళ్తించిపో 

వును. అనంతరము స్వరూ పావస్థానము కలుగును. అనం౫గా స్వచ్భం బైన స్ఫటికము 

జపాకనుమనన్ని ధానముపలన లోహితరూవము కలదానివలె భాసీంచుచున్నట్టు అఖం 
డసచ్చిదానందా కారం బై న ఆత క స్వరూపము అజ్ఞానమువేత _అన్యరూవములను పొంది 

_జరామరణాదిధర్శములు కలచానివలె గన్నట్టుచుండి ఆఆజ్ఞునము నశించగాచే జపాకును 



రో . నైష్యర్మ్యృ సిద్ధి... 

మసాన్నిధ్యంబు తొలంగినస్ఫటికం౦బు స్వచ్చం బే యున్నట్లు ఆఖండసచ్చి దానం? 

రంబై యుండు, ఇట్టి అఖండసచ్చిదొనం దాకారము ఆత్మ కు సర్వ కొలములయం 

రూవ్యమె యున్నప్పటికి అక్ఞానదశయందు తిరోపాత యై యుండి జ్ఞానదశ్రయం జ 

వించును, ఇదియే సరూ పొవస్థానము. ఇదియే మోద్మునిభావము. ఇచ్చట శ్ర 

ననాదుల నాచరించినపీదవ చిత్సమునకు . చిదాళాన_క్తీ కలుగునని చెప్పబడి యు 

కీరా ఈల శోకములలో నిక్యనై మి త్తిక కర్తానుష్టానము చేత చిత్తమునకు చి; 

స క్రికలుగునన్సి తరువాత సన్న్య్యనీంచునని వెప్పియున్నది. కావున వూర్యో్టో త్ర 

ధముగలదని కొందజు శంకించెదరు. శ్రవణమననాదుల కనంతరమందు చిత్తం 

కలుగునట్టి చిదాత్తాస్స్ యనంగ” చిత్తము అప్రయత్నముగా (స్వభావవ 

చిదాత్త్రయందు చేరుట, నిత్యక ర్లానుస్టానానంతరమందుకలిగెడి చిదాతాస కి య 

చిచాత్త యెటువంటిదో 'తెలిసిఫొనవలయంన చెడి డి ఇళ్ళ గనుక. " పరస్పరవిరోధమ 

కెలియవలయాను, 

అవ, స్వరూ పొవస్థానమ కలుగునని ఇెప్పినందుకు ప్రమాణమును చూ 

చున్నారు, 

వాక్ట. బ్ర -హావసకా బ్ర హా జ్య్టతి 'విము శ్లశక్చే విముచ్య తే 
డో 

స్తితి. ౧౨౫౬ 
46 హె జర 99 ¢it 93 దం... ““బ్రహావసక్ బ్ర ష్లష్యేతి విను కశ్చ విముచ్యతే”. 

యతులు వ్రచూణము, 

తా, “బ్ర హ్బైవసక్. బవ స్యతోఆ వెడి ఘోతి మోమేచ్భగలపుడముడు 
మున్ను బ్రవ్వాన్వరూపుందైయుందియును వాక్యార్థజ్ఞానము క ల్రిగిన 1 పిమ్తుటకూడా 

స్వరూపములో నే చేరునని చెప్పినందున బవాస్వరూ పావస్థాన మే మతమని తె 
బడుచున్నది. “విము కశ్చ విముచ్యతే” అనెడి గ్రోతిన్ని పురుషుడు అవిద్యాదిదోః 
వేత సర్వదా విడువ(బడినవా(డైనప్ప టికి వాక్యార్థజ్ఞానము పుట్టిన తరువాత అవి 
దోవములబే విడువం బడిన వానివలె తోంచంబడునీని _వెప్పుచున్నందున ఆగంతుక 
“తిరస్కారపూర్వకముగా ఆత క్కన్వరూ పావస్థానమే మోతమని తెలియంబడుచు 
భావము, 

| 

అవ, పారంపర్య క్ర క మమును  నినమించుచున్నారు..._ 
శ్లో పారంపర్యేణ కె ర్మైనం స్యా దవిద్యా నివృత్త తయ 

'జ్ఞానవ న్నావికోఫీశ్వా త్కీ-రా విద్యాం నిర్యతే, ౫ య. 



er ౧.] సర్వ వేదాంతసారసం గ వాము. ప్ర 

రవ కారము. కర్యవరందచరానం బంధము చేత అగ్జానముయొక్కం నిస 
శ్రకాెఅకు అగుచున్నది * క్ఞానముపలె క గ విరోధి కానందున అజ్ఞానమును నివర్తింవ చేయ 

భాలదు. 

క పపఅకు నే చేస్నన ప్ర ఘు క సము నిఖ్య జమ శ బంక ర్య అం అజ్ఞాననివృ ల ఆక బరంత 
ర సాధనములు గాని సమ్ముక్ జ్ఞ జనమువతె Gre బృధనములు కేెప్పు. అబజ్ఞానజన్యము 

లైనందున అర్జానమునకు నితోధులు 'కాకపోవుట ఏళ అజ్ఞానమును సాక్షాత్తుగా ప 
wilt 

నశింప వ్రయంకాలవని భావము, 

ఆప, కస లొ సామెత్తుగా మొసమునకు _ సాఫనములుకొావని చెదుటయందు 

మళకీరయొక యు శి వవ్వుచున్నా రు. 

wa |. ॥ 
నో . అలన వాకు. శు ఇ సిగ mee సో క్ట న. న వ్ కా కం ; “న్య U3 

3 / ళీ 

నా ముక టి సంఛన న్ సళ స్క ర వేము? త్రై తదు 

దం-_అం కర్మ యొక్కకృత్యము. కొంచమైనను. మోశ్రమునందు. కళిగియున్న 
ట్లూహీంచం బడదు. మోత్రమునం జేది సంభనించునో దానిని కర్ణ ఆ శీకీంచదు. ఆని 

చెబ్బ టి బడుచున్న నా 

yr § క అ eg సృమును కేయునో డు "స్టను మోతమునందు. లేదు. వక్తి 

మంతమునందుకలడో దానిని క రలుఆ .. ఓంచస, అది యులాగం"పీ విశ్లదముగా నిరూ 
పించుచున్నా కచుని భొపము, 

afi siggy Cn Wy Sel ey VERDE మల, 
జ సాధ నమ్ tn: గడా 

బొంద: దగినద్కినంన్య.. రిందందగినది ఆ శా రొంతరమును 

న కర కు ఫలయమైయం ందును, మోొడతము ఇటునంటిది ఎందువలన 

కాదో అందువల అయమెంషమునకు, కర సాఫనముకాదు, 

RO nf పృుట్రందందశినడి జి 

Wolter: చసన టయ 

శా. ఉత్పల, టాకీ, నంస్కా_రము, విళారము ఈనాలుపధర ర్లములు కర రసా. 

ధ్యంబు లై యంద. ఆత్త క స్వరూజభూ+శం లైన 'మోతుమునం దీనాలుగుధర, ములు సంభ 
వించవు గనుక మన్ను ము చమునందు నంభ్ విం రదుచున్న నకు ద్దాత్త త స్వరూపము కర్తల 

కేశ నెపీటీంచ బడదు ౫ నుకనున్ను మోతీము కర ర సాధ్యము కందని భావము. ఇచ్చట 

సం తి క ఓ స తిల సి MW ననా? ఏ? జై Er te తే ఖై? ము యో దున ఇెప్పిన ఉ క్పళ్క్యరిధిర్థను లన గు గప ఓ చవ వాక్యములా విస్తారిముగ వ్రాసియ / 



86  వైష్యర్ష్య సీకి 
అవ,  ఇంతవజకు చెక్సిన గృంథార్థము ననువదించుచు ఉర గ్రంథములో 

తాత్సర్యములను సిరూపించుచున్నారు. — 

వాక్య. ఏవం తావక్కే_వలం కర్మ సాతూ దవిద్యాపను త్తయే 
నహర్యారాప్పమితి ప్రపంచితమ్, ముక చ ముముతు 

జ్ఞాన తదిష్టషయ "స్వాభావ్యానురోఢేన సర్వప్త వ, కార 

నాపి కర ర ణో౭ సంభ వణఉకో “హితం సం చ్రెఫ్టతా 

మి” త్యావినా- యాదృళళ్చారా దువ పక నకల్వేన 
జ్ఞనొరృతా. కర్మ జాం సనుచ్చయః సంభనతి తథా 

వృతిషాదితం అవిద్యోచ్చిత్తా తు లన్ఫాత్క స్వభావస్యా 
తొజ్ఞాననై స్రై్టవాసాథారణం సాధకతమత్వం నాన్య్సస్వ 

ప థానభూతస్య గుణభూతస్య చేత్వేత దధునో 
చ్యతె.. ౧౪౦ 

దం-అ. ఈప్రకారము కేవలమైనకర్య , ముఖ్య ముగా అజ్ఞానమును నివ ద్తో 
' శేయుటకొజకు సమర్థమైైనదికా+దని వి సరింపంబజెను, యో మేళ్ళనలవానియొక్క. 
ముయొక్కజ్ఞానమునకు గోచరమైన పరమాత్త్మ్యయొక్క_ స్వభావమును ఆనుసరించుత 

మోతుమునందున్న సర్వవిధమైనక ర్మ క సంబంధము లేదని “హితం సండే వేఫవృజో 

ఇత్యాదిగ ౦థమువేత చెప ఏం బడినది. జ్ఞానము పుట్టుటయందు వరంవరగా నువక రణ 

వేత ఇటువంటిసం బంధము కర్మ లకు కలదో ఆవ, కారమున్ను చెప్పం బడినది, ఇక 

నాశమునందు. ఆత త, స్వభావమును లఖించియున్న ఆత్మ క్షానమునశే అసాథారణమె. చ 

మైన సాధక త్వముకలదనిన్ని ఇతరమైన త్రశాశోరక పాని అంగభూతమైనకర్మ ర తష 

"లేదని యింకమాంద చెప్పబడును, = 

_ తా. శకేవలకర లే మోతసాధనముగాని జ్ఞానముకాదనిన్ని ౧, లేదా, కూ 

అంగము7౧గలకర శ్ర మోతీసాధననునిన్ని . ౨ జ్ఞానమున కంగముళై నకర లు మా, 

ధనమనిన్ని 3, కర్త జ్ఞానములు రెండు సమ,వ ప్రధానములై మోక్షసాధనములనిక 

చాలుగువిధములుగా ఫూర్వవమవాది ప్రతి పాదం చినవక్షములల” మొదటివక్షమును 

నించి కర్యలం అవిద్యను నశింప జేయుటకు. సాక త్పా ధనములు కావని. విస్తార 

వింతవటవ వతిపాదించంబడినది, ఇదిగాక "మోవత్షమునం. దిచ్చకలవాండు కర రజ 

బలై అనిత్యముఖైన ఇవాలోకపరలోకసుఖముల మందు విర _కీకలవాండై మలుపు 

టి మముత్రువుయొక్క-_ స్వభావము నాలోచించి - చూడంగా కర్త లు మోకు 

|| 
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దువయోగించసనిన్ని, జ్ఞానము | పృమాణమువలనపుట్రిన్నకి విషయమున. శథీనమైయుండి 

¥ గా న్యు] న్ యో సురుమువి యొ యము?” నవ్వ్నిభాశ పంచుట కు ఛననముగాకయంం స్వరం పనై ఆయు షే నభా స్టే కయంండి ఆజ్ఞా 

నమును నిం ఏవ జేయుచుంవుము. ఇట్టిజ్ఞానముయొక్క.. స్వభావను నాళోేచించిచూచి 
నము, కమ లు మో సమునం మభయోగిందపనిన్న, ద్ఞానమునకు గోచరిం చెడి పరమాక్ర 

గ 

స్థ: నిగ్ళ్టుః ౯ డె, క. యువి at, న: న్యాయ యుంంమును, ఇట్టిపరమాక, 

సనమ వాాళాశేచిం చిరూ్యూచినను కర్త లు మోతమునం దుదయోగించ 

వనిన్ని ౨౨౯ ఏ ప శ్లోకము మొన వటం ప్రతిపావించంబడి నది. ఇవిగాక జానము వుటుట 
Es pe జ 

యందు కలు ప్రమ కరవనగా బవమయోగం చెడి వ్ర కారమన్ను వ,తిపాదిందంబడినది. 

ఇంక మావ ష్య మ్య్యమైన ఇనురము గక కాక స్వ భావమును కొనుపోొంది తృణ కాస్టాదు 

లకు దహీందుటకు యులానున అపాభాా జపా! సనమైయుంంవు! నో ఆలాగున చిదాత్ర వ! 

చాచములో సేం చిన కాలము స్రావణమనననికభ సననముల పేక ఛావితమె చిదాత్త్మ 

నృదొవముకు పొంచెరోువడిన తపం బీ త్యా కారా కారి తొంతఃక రణవృ శై వ్ర 

యౌెకి న సమృకొళ్లానమే ఆవిన్యను నింప జేయుటయందు అసాథారణమై, ముఖ్య 

మైనసాధనములనిన్ని జ్ఞానముతో నమ్మ పృ భానముగానున్న కర లుగాని, జ్ఞానము 

కంగముగాఃగలక ర్న లుణారి. జ్ఞానమున కంగముణానున్న క ర అంగాన్సి మోత సాధన 

ములు గాననిన్ని ప్ర చిపారించంబ దెననిభావము, 

ఆప. ఉత ౩ ర్షంకముల పిసీంబబడెడి వషములో అంగాంగీభొవమునొందిన 
ల్లానక రలు ము యపనమననిని నశములు ముందుగా నినసింద (బడుచున్న దని వెబ్వ 

య. య J jl Wi WEE గ 

rig, సో ( జ న! ళు ete త 1 rs 
గ ఖే ty dy FY af OA Wy 

లట ని ఘా, గాఆోల 

దం అందులో. గానము ఆంగ ముణాగలకర్త, సాధనముగాదని ఇప్పడు 

త, స్పష్టము, ఇచ్చట కర్మలు గంగముశాగలక్లానమున్ను. "మోతసూధనము 
met 1 గః. టను యు శ! 

జక లా బ్య స్ న్న సైన్, ౧౪.౨ 
దంంఆం శారు కరణటొ వముకల పై యఎన్నందుక నమూన శాలమునందుండు 

కది జానందువంన క్షన్ మును HN యము 3౫ బొంపనకర్శ ని, శర నంగముఖాళొంకిన 

ముగి అల్లా *నమును నిరాకరించాడు. ఆనీ భావము, ఖాన? 
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ఆవ.. ఇంకను - క రృజ్ఞానములు సమప్రథానము లిడి వవమును నిరాకరించు 

చున్నారు. బాలా | . 

వాక్య. సమ ప వ,థాన "యో రవ్వసంభ వయేవ. 

దం=ఆ. సమ సప ఛానమలై న కర్మ జ్ఞానములకుకూడ సంభ వములేదు: 

* కర్మ జ్ఞానములు శండున్ను మల్యవ్ర వ థానములె. "మోక్షసాధన ములని చెప
్పిన 

౧ద ౩ 

చకమన్ను సంచవించదని భావము. 

ఆవ. ఎందువల్ల సంభవించదంటే వెబ్వచున్నారు.-- 

న్లో, బాధ్యబాధకభావాచ్చ పంచాస్యోరణ యక రివ, 

ఏకచేశా నవస్థానా న్న సముచ్చ్చయతా తయోః. ౫. ౧ర్టి 

_దం-అ, ఆకర దానముల కెంటిక సింహమునకు గొ స్టైకువ
లె బాధ్యబాధకభా వ ము 

కలయాన్నందున నొకచోటనుండుట కప కాశములేదు గనుక సమ్మ, థానఫావము 

కలుగదు. 

శా, కించ జేసెడిస్వభానమాగల నీంవాము నశింవంబేయంబ డెడి స్వభావమంగల 

_ మేషమున్ను లోకములో నొకచోటనుండుట కవకాశము లేనటుల కర రృజ్ఞానయుంలం 

కూడా నొకచోట నుండజాలవు. కావున కర్త జ్ఞానములం శంను సన్న ప్రధానము లై 

'మోట్సాధనములు కాచేరవని భావము, 

“అవ చెప్పిన చాధ్య చాధకభావమును సమర్థించుటకొజికు ఫూర్వవతువాదియొ. 

కప ప్చ్ ననువదించు చున్నారు... 

వాక్య కుతో బాధ్య బాధకభానః యస్తాత్ . ౧౮౫ 

: 'దం-అ నీశారణమువలన బాధ్యబాధక ధావము కలిగియున్నది. 

శా, కర్త బాధ్యముగా జ్ఞా జ్ఞానము. భాధకముగా నుండుట శీమికారణ యని. 

భావము. 

అవ, కారణమును కనుపజి చి బాధ్య చాధకభావమును నిర్వహించుచున్నాయ = 

న్లో. అయథాన _స్త్షవిద్యా స్యా. దిపిద్యా తస్యా విరోధినీ 

సముచ్చయ గ స్టయెోోో రేవం రవిశార్వరయో రవ. ౫౬, గర 

దం. ఏ కారణమువలన శర, ర్మ మిథ్యా వస్తువువిషయముగా శలిియుందంనో 

జ్ఞానము అందుకువిరుద్ధముగా నుందునో ' అందువలన ఆకర రృజ్ఞానములకు ఈ వ్ర శారము 

సూర్యునికి ఆంఫకారమనకువలె. సముచ్భయము సంభవించదు. 
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తా. అజ్ఞానముచేత కల్పింపంబడిన క ర్భృత్వభో కృత్వాద్యఖిమానమును నిమి త్త 

ముగాంజేసికొని ప్రవ ర్తించుచున్నందున కర్మ ఆవిద్యయనంబడు, కర్త రృశ్వభో కృత్వా 

సిసర్వాఖిమానళూర్యమై ఆక ల్సిత మైన జరమార్థవన్తువ నవలందబించి వ్ర వ ర్హించుచున్న ౦ 

దున జ్ఞానము విద్యయనం బడు. ఇట్టి కర్ణజ్లానములు స్వభావము నే పరస్పరవిరుద్ధ 

ములై “యున్నందున సూర్యుడు అంధకారము ఈంండు నొకచోట చేకియుండనటులి 

సముచ్చయమునో బొందశేరవు. ఈకర్తజ్ఞానములు శెంటిలో మ'థ్యాకల్పితవస్తువు నవ 

లంబించియున్న కర్మ దుర్చలయమైనందున న బాధ్య మై యుండును. వరమార్థము, కల్పితవస్తు, 

పు నవలంబించియున్న జ్ఞున ము వ్రబలమైనందున చాధకమైయుండునని భావము. a 

ఆప. కనుక జ్ఞాన వంతుండు కర ర్మవిధలకు బద్దుండు కాండని ఉచనంహారించు 

చున్నారు . 

వాక. తస్తా దకారబ్ర, వాత్తని పరిసమా పావబోేధ స్వాశేష 

కర్ వేదనా నాము చొ “ద్యస్వాభావ్యాత్ కుంథీ. 

థ్ వంతి. ౧౪౮౪౭ 

దం-అ. కనుక క _రృత్వాదిశూన్య మైన పరమాత్మ యందు వర్యవసానమునొం 

దిన క్ఞాకమూగలప్పుదనునటు' సకల మైనకర, విధులును సియోబ్యన్యభావమబట్టి సామర్థ్య 

హీనమాలై యుండును. + 

తొ, క _రృశ్వక రణశ్వాది సర్వధర్శ శూన్యమై అద తియ్య మె సచ్చిదానందాత్త 

కమైన వరబృహయందు ఎవనికి 'దృఢ్గమైనజ్ఞూనము కలిగియుండునో అట్టిపురువుండు 

కర ర్యవిధులకు ఏ బద్దుండుశాండు గనుక, కర్మ బోధకములైన విధివాక్యము లాజ్ఞునియొక్క- 

స్వఫావమునుజూబి ఆతనిని కర్త లయందు (సవ ్ రింపం చేయంజాలక ముక్కపోయిన 

' గొడవలివలె వ్యర్థము లై యుండునని భావమా . 

అవ. త _క్యజ్ఞానినిషయయమె కర్శవిథులు వ్యర్థము లై యుండుట శేమికారణమని 

పూర్వవవ్ వాది ప్రశ్న చేయుంచున్నాండు.... 

వాకు, కథం తత్. ౧౯౯౮. 

దం=ఆం అది నీ ప్రకారము. య | 

అతా, శాత్సర్యము ఏ అవతారికలో నే సృష్టముశానున్నది.. 

గ అవ, సిద్ధాంతవాది వ ,ల్యు క్ర తరమును చెవ్వుచున్నాండు = వ | 

వాక్య. అభిధియ్యకే. ఇకక, 
డదం.ఆ, చెప్పబడును, . .. 

18 
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ఈశా. నీవు వేసినవ ప్రశ్నకు పకి క్ట తరము చెస్పుచున్నామని భావము, 

ఆవ, ప ప్రృత్యు ర్త వరమును దృష్టైంతపూర్వక ముగా చెప్పుచునా్నరు.- వ. 

న్లో. బృహాస్పతిసచే యద్వ ల త్త త్రయో న పవ ర్రతే 

రా ద్యహమ్హొనీ విప్రోబా కిహకర, ణి. 2. ౧౫౦ 

6-ఆ. కత్రియుండు బృహస్పతిసవనమను యాళమందు యొటువ'ె ప్రవ 

రండో, బ్రామ్మణళ్వావిధర నుల నఖిమానిం చియున్న బ్రాహణంండం త త్రియ 

యోగ్యమగు కర్శయందు యెటువలి ప్రవ రించండో అటువలెనని ౫౮ వ శ్లోకముతో 

నన్యయము. 
. 

తాం “బ్రావాణో బృహస్పతిస వేనయ జేత” ఆెడిష్టైతి బ్రావ్మణుండు బృవాస్పతి 

సపనమను యాగముచేత యజించవలయును అనివెవ్వచున్నది. చోట్టియాగమును నేను 

ర్రావ్యాణుండనశెడి 'యభిమానము ఎవనికియుండునో వా౭డేయాచరించునుగాని చేను 

తతి, జతి గి యుండనశెడి యభిమానముకలవాండు చేయండుగదా? ఆప్ర కారమే ' రాజా స్వా 

రాష కామో రాజసూరున యకేళి, ఆశడము తి త త్రియుండు స్వా రాజ్యఫలమునన 

క్రోరియుండె చేని రాజసూయయాగమువేత టోజించవేరయంనని చెప్పుచున్న ఇట్టిరాజ 

సూయయాగమును నేను త త్రియుండనని యభిమానముకలవాంజే చేయునోగాని 

చేను బ్రావ్యాణుడను, నేన క్షా అనెడి అభిమానమ
ుకలవాడ చేయండుగదా? 

అని భావము, . 

"అహ ఉఊ త్తరశ్లోకమున శచళతారికను జ్రేయుచున్నా రు. 

_వాక్ళి యథా యం దృష్టాంతేః ఏనం చాన్టాంశికోకీత్యక 

ఆహా. | ౧౫౦౧ 

దం-అ. ఈదృష్టాంత మప కార మో దార్జాంలికముకూడ నీవ్ర, శారమేనని 

ఆందుకుగాను చెప్పుచున్నారు 4 

శ్లో, విదేహో వీతసందేహో నేతి చే త్వవశేపితి [౧౫౫౨ 

జేహాద్వనాత్మ దృక్ త్రద్యొత్ .తత్కియాం విక్షతేఒవి న. ౫౮, 

దం-అ. చేతి శేతీళ్యాదివాక్యముల చేత కేషించియున్నవాండై స్థ మూల చేహమునం 

దఖిమానములేనివాం డే సర్వసంశయములు లేకయున్న పురుషుండు చేవాము మొద 

లగువాటియందు ఆత బుద్దిలేనివా౭డె యున్నందున ఆకర ను చూడనుగూడా 
ఇధి ఆ నే. 

చూడందడుం . న 
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ఈ. 'అథాక ఆజేళో జీరిజీతి” ఆశాడిత ట్ర తివాక్యము, డేవా, ప్రాణ మనో, 
బుద్ధి ఆనందముల'జెడి కోశ ములు అయిదు ఆక కాదని ఏటి శాభారమెన శుద్ద ధ్గ చెకన్య మే 

ఆక్షయని వ్రృతిపాదించుచున్న ందున ఆయర్థముకు గురూవ దేశము చేళ నెటేం? సాను 

భనము'కేత దృథవజ చుకొని "నేరు శ్యూచిచాసందన్వరూపు. డనని నిరంతరమనునంధించు 

నట్టి పురుషు; డు ర్ఞూల చేవామందుగాని? న నూక శ టేవామందుగాని, కారణ చేవామందు గాని 

ఆభిమానములేళ యుందును. ఇసిశాక జెపాం ద్రీియాదులణయందు ఆక బుద్ధిలేని వాడై 

యుండును గనుక "జీ అది, _్రయాదులయం దఫహూనముకలవారిః విదియ బడి అట్టి 

కదా, ఇంటితో కైనను 6 ఆకర లను . దూడండనిభానము. ఆన: గా జేపీ ప్రియాన్యభి 

మానముకల ఐక అనుశ్లోయమే లుగా కర్ర లను విధించుచున్న వేవవాగ ములు ఆయ భీమా 

నము'బేని తత్ర్వమవేర్త కన కర్త అయందు వ్ర గీర? జేయంలాలపు. బ్రాహణళ్వాఫిమాన 

ముక లవానికి ఆను న షీయము'గా బృహాస్పతినపనముమ విధంచుచున్న ష్ట్ర తివాక్యము 

ర్రావ్యాణత్వాఫీమూనములేని శ శ్రి యుని ఆబ్బవాస్స తిసవనమునందు ప్రవర్థింవం జేయ, 

జాలనటుల్క ఆనీ సిండితొర్థము, 

అవ జేహేం కీయాదుబయందు. మిథ్యాభిమానముకలవాం'డే సక్మలయందు 

పప సంచునుగాని అభిమానరహీతు(... వృప్థించడని వెచ్చ బడెను. అందుల మిథ్యా 

నిమానము వస కించంచేయున'జెడి అర్థమను దృష్టం కము చేశ విశదవఅచుచున్నారని 
జ 

ఉక్త! కక మున కప తోక చయయమచున్నరి 

దరి కం ఆః మర్ధముయొక్క వ్యకటనముక "అకు . నృష్టాంరను పెద్చంబ సను, 
Ws Ci is ఖీ 

జ ముఖ్యా భిహీనయే శవ పంద చేయం కీ ఎన యర్జము శదమయ్యొడికొ 

క్షు షి (|. మను జాాపింపిపముని భాపము. 

న్లో 4 వ్ "i NRA k yw "జీ pis: hf oe సం. స్ో సస is క్ష ష్ష్ స్ నోల్లతి, 

గ "9 న “మాము నః, ఫ్ + AN మతే, HE, Sn 
= జ yw ఈ Ee 

మ బడిన ఏనుంగునందు ను గె ంక్వము నారో దం-ఆ బొ లుండు మం చిమట్టితో శే 

వంచి ఒటువలె శ్రీ కీ డించునో ఆటుప శె వివేక సములేనివాాు. ఆకల 

కరచుకొని నా వాసిర్టములంగాగా! డ్రి స్ం చును, 

తా లోకములో మృదువైన మంచిమ్భు నె DI? జేయ బడిన ఏనుగును బొలందా 

yg, Bhp: న్ జతి DSI Tn న్పటేకిని వ వవ మివ వనుంగు ఆని 
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అభిమానించి అనేకవిధములైన ఆటలను ఆడుచున్నాండు. ఇచ్చట బాలుడు ఆ 

శాశుట మిథ్యాభిమాన మేకదా? అటువలెనే ఆక్రకును చేహేం ద్రి యూదుల 

FE కలిగియున్న భేదము చెజుంగ (జాలని మూర్థుండు వా " స్తవముగా జీను ది, యాలి 

చేని యాత్ర యందు చేపా హేంద్రియాదులు కలవని మిథ్యాఖిమానమును జేసి 1 ఆం౭ః 

నానావిధకర, ల నాచరించుచుంయు నని భావము, 

అవ. పీయా! జ్ఞానకర్మ లం అంగాంగీభావముగాగాని సమ, ప ధానముా' 

సముచ్చయము కలుగదని చెప్పినది యుక్తముగా నుండదు. “యదేవ విద్యయా కర 

ళ్జాత్వా కర్తాణి కుర్వీత” ఇత్యాది శ్రుతులు జ్ఞానముతోంగూడ వ్కర్మ చేయంబడ 

ఆకర శేోష్థబుని తెలిసికొని, కర్శలను చేయపలయునని _ చెప్పుచున్న ౦దున కద 

ములకు సముచ్చయము ప్రమాణయమెయుండంగ్యా అని; వూర్యవతోవా'ది శంకిం చ 

తలంచి సి స్ధాంతవాది ననూధానమును జెహుచున్నారు. -.. 

. వాక. న న చ వయం జ్ఞానకర ణోః సర్వ క్ర వ సముచ్చయం 

పృశ్యాచత్మెవా ;, యత్ర, వ ప్రయాజ్య వ్ర వ, యోూజక 
భావో జ్ఞానకర్మ తో _స్పత్, నాస స్మల్ని త్ర తాప శక్యతే. 

నివారయితున్. 0X 

దం.ఆ. మేము జ్ఞానకర్మలకు అంతటను సముచ్చయమును సిషేధించము. ఎశ 
జ్ఞానకర్య లకు నిమి కూమి| శ్రైకభావములు కలిగియుండునో అచ్చట నముచ్చయము 

తం టె చేతనైన నివారించుటకు శక్య మైయుండదనో 

తా, జ్ఞానకర్మ లకు కొన్ని స్థలములయందు 'సముచ్చయము. మేము నీ షథిం+ 

ముగాని, అన్ని స్థలములయందు సంభవించదని నిషేధించినవారము కాము. ఎచ్చతు 

నము నిమి శ్రముగానుండి ఆజ్ఞానము నవలంబించి కర్మ చ్రవర్తి రించుచుండునో నై 

లమం చాజ్ఞానకర్మ కర లకు సముచ్చయము లేదని మనలను  బుట్రిరచిన్ పరమేశ్వరుండుకో 
_నివారింపంజాలండు గనుక యెచ్చట జ్ఞా జ్ఞానకర లకు నిమి త్తశైమి త్తికభాపములేపో ( 
ట జ్ఞానకర్శలకు సముచ్చయము సిద్ధించదని 'ఇెప్పిలిమని భావము, 

అవ ఆయిన ఛెచ్చట జ్ఞా 'హాసేకర ర్శలకు నిమి త్తెమి ి కభావము. కలిగియుండు 

ఎచ్చట కలిగియుం డదం శే ఆవిభాగమును చెప్పుటకు ఆవతారికను చేయుచున్నారు, 

వాక్ష్వ, తత్ర, విభాగ ప ప్రదర్శనాయ ఉదాహరణం ర్ల ప్రదర్శ తే. రా 
_ దం-అ, రదులో విభాగమునో చూసించుటకొణకు దృష్టాంతము - కనుజు 

బడును... 
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శ్లో. స్థాణుం చోరధియాలాయ భీతో యద్వ క్పలాయతే, ot 
బుద్ధ్యాదిభి _స్త స్థదాళ్షానం టౌంతోఒఛ్యారో వ్య చేష్టలే ౬౦. 
ద౦_ఆ, స్థాణువును (మొక్టున్సు చోరుండెడి బుద్ధివేత గ గహించి భయమును 

భొందినవాండై యెటువలె పటుగెత్తునో, అటువలెనే ఆత్మను . మద్ధ్యాదిహవముగా 
నారోపించి + భ్రృమనొందినవాం డై. వవ రించును. 

అతా, కషవీకటిలోనున్న కొమ్మలులేని మొద్దునుచూ బి ఒకపురును: ను ఆది దొం 

గయని తలంచి భయపడి వరుగ శ్రినటుల కుద్దవెకన్యదావమైన అత్తను జేహే హేంద్రియ 
మనః ప్రాణబుద్ధివిశి ష్ట్యమని తలంచి ఛ్య్రాంతిఇెందినపురుషుండు కర్త కర లయందు శ్ర న ర్రించును. 

కావున న ఇచ్చే జ్ఞా జ్ఞానకర, లు నిమి శ్రశెమి త్రీకములె కై యున్నందున నముచ్చయముకలదని 

చెప్పవచ్చును; తనంగా స్థాణువును జూచినవ్వుడు దొంగయను జైనము పుట్టినందున 

భయప డి పలాయనమునొందును, అవ్వడు స్థాణువునందుక లిగిన చోరజ్తానము వలాయ 

నకర్మ కు నిమి శమెయున్నది. చోరజ్ఞానము కలుగనియెడల పేలాయనము కలుగదు 

గదా? గనుక చోరజ్ఞానము నిమి శ్రమ పలాయనకర్శ ఛామి శ్రికముగానున్న ది. అచ్చట | 

చోరజ్ఞానవ లాయనకర్త లకు సముచ్చయము కలదు. వ శ్ర కారమే శుద్ధమైన ఆక్షను 

బు ద్ధ్యాదివిథష్టముగా 'తెలిసికొన్నందున కర్మ ల నాచరించుప. అవ్వడు ఆత్మ యందు 

గలిగిన బు 'ద్ధ్యాది 2 శిష్ట్జానము కర్త కర లకు వష్టమైయున్న ది. ఆత్మ యందు బు స్థ్యాదివిశిష్ట 

జ్ఞానము కలుగనిచో, కర్త లాచంంప. బడవు గనుక, టు ద్ఞ్యాదివిళష్టాకల్లార ము నిమి, 

త్తృముగా, కర్మ లం చెమి శ్రైకములుగా నున్న వి. ఇచ్చట బు ద్థ్యాదివికైత్త జ్ఞ జ్ఞానకర్య లకు 

ఇంటికి సముచ్చేయము కలదు, ఇట్టిస్టలమందు జ్ఞానమునకు, కర్త లకు సముచ్చయను 

లేదు అని చెప్పుట క్యరంయకూడా * సమర్థుండు కండని తాక్సర్యము, 

ఆవ, “యేవ పద్యయా కరోతి జ్ఞాత్వా కరాణి కుర్వీత” ఇత్నాది 'శ్రతుల 

యందు చెప్పిన జ్ఞానకర సముచ్చయమున్ను ఇటువంటిదే యని ఇెవ్వచున్నారుా 

వాక్య, సవం యత్ర యత్ర, జ్ఞానకర్మణో త్రయాజ్య 

వ్రయాజకభావ సత తత్ర సర్వ త్రాయం. 

న్యోయః. జా 

దం-అ. ఈ ప్రకార మెచ్చ కచ్చట జ్ఞానకర్య లకు నిమి త్తశమి ల్తికభావము. 

కష యుండునో అభ్యటచ్చట నంతటను యదిదం న్యాయము, 

తొ. “య చేవ విద్యయా కరోతి జ్జుత్వా కరాణి కుర్వీత” ఇళ్యాదిష్రుతు తుల 

యందు జ్ఞానకర్శలం ఇవ్వడు మే ముదావారించిన జ్ఞానకర, లనలె నిమి త్రనైమి లిక భావన 
“ముకలవియే గనుక సముచ్చయము ఇెచ్పపచ్చును ఆని భావము. 
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అవ, ఆక్క యాధాత్మ గ్రజ్ఞాునమునకు, కర్మ లకు, నిమి త్రశామి త్రికభ్రా 3: 

కనుక నచ్చట సముచ్చయ మును వెచ్చంగూడదని దృష్టాంకపార్వముగాయ 

ఆఅవతారికను జేయుచున్నారు. అ 

వాక్య. యత్ర, తున సమకాలం నావీ క్ర మేణోవవ ద్య ౮ 

సముచ్చయః స స విషయ ఉచ్యతే. “ DIF 

దం-అ. ఎచ్చట చేక కాలమందు |కృమముగాగాని సముచ్చయము 

వదో ఆవిషయము బెప్పంబడునుం 

నో స్థాణఃస తత్ర త్తే సవిజ్ఞానం యథా నాంగం పలాయ తే, 

ఆత్మన స్త స్తత్త విజ్ఞానం తద్వన్నాంగం క్రి కి యావిఛా. ౬ 

దంల. స్థాణువయొక్క. యానా ర స్రజ్టైనము వహయనమున కట్ట ! 

ముకాదో అటువలె చిదాత్య్మయొక్క_ యాథార్థ గ్రిజ్ఞునము కరాానుష్టానమునణ చ 

ముకాదు, 

తా. స్థాణువునుజూచి యిది స్థైణువు ఆని కలిగినజ్ఞానము య థార్థల్థ్హా శ 

య థార్జజ్ఞానముకలవాండు భయపడి శా త్తండుగదా? కావున స్థాణు అ 

క్ఞుగపళూయనముు కలుంగజేయనందున స్థాణుయాథార్థ ర్థ జ్ఞానము వల * జో 

నిమి త్తముగాదు గావున స్థాణుయాథార్థ రజన బలాయనకర 
లక _సముచ్య్యూ 

దు. ఈలాగుననే ఆత్మయొక్క కర్షృళ్వాది సర్వధర్శ శూన్య మైన యాథాక్ట 

కర లయందు వవ రించుటకు నిమి తముకానేరదు గనుక ఆత శత ప్ల 
ధర ల ఆవి బార wg క. 

న్ను కర రృలకున్ను సముచ్చయ ము కలుగదని భావము, 

అవ. జ్ఞాన మంగనుని కర (వృథానమని చెప్పెడి వతీములో J 

జెప్పంబడెడికర్ల రు ఆత న జ్ఞానము బె 'చాధకమెయున్నందున ఆత జ్ఞానము కర ౫ 

దని వ వ్రతిపాదించుళున్నారు. మ | 

వాక. యస్తా పా ద్దుణసైత్య తా [భావ్యమ్. 

దం.అ, విపే బాతువువలన అంగమున కిట్టిగుణముగ లడ్ ఆ హెతువు 

తత్త్వళజ్ఞానము. కర్త ల కంగముకాదు,. 

తా, (వ్ర,ధానము ననుసరించియుండునది అంగమని చెప్పబడు. 

ఉంగమున'కు వ ధానానసారిత్వము స్వభావమైయున్న ది. ఇట్టిస్వభావము క్త 

జ్ఞానమునకు లేదు. ఎందువల్లనంటే, - యథార్భప్ర మాణముపలనబుట్టి కర్తృ 

శూన్యమైన ఆత్ర కృన్వరూవమును నోచరంపం జేయ చున్న ఆక జైనము, 
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ఛి పిన్గర్ల విశిష్టమైన మిథా ఇకను ఆశ్రయిం పి (వప రించునటి కర 
ల్. ఎ టం అజ 

) గాని, అపనరించదు గనుక నాక క్ఞానము కర్గల ననునకించెడి స్వభా 

ఏగనుక నే ఆకత కృషజ్లానము కరల కంగము కానేరదని భావము. 
కాక అరి ప్లా చ | 

ఇయర్థమునే శ్లోకముతో వివరించుచున్నారు. 

యస్యానురో" ధేన స్వభావ మనువ ర్లతే, [౧౬౨ 
సర గుణభూతం స్యా న్న ః గానా దులో యతః, అం, 

ఏక నీవన్తువుయొక్క.. అనునరణమచేత స్వభావము నరువర్రించియంం 

కి గుణై (అంగ మై యుండును. ఎందువల్లనం లట వథానమును (ఆం. 

(ది అంగముళా నేకదు, 

వచ్నవు ఏవస్తుశ్రు ననుసరించియుండుటయ్ స్వభావముణాం గలిగయుండు 

అంగము గానుం మును. ఆనా చేవన్తు 'వేవస్తువు ననుననిం చి దానికి ఉద 

స్థీనొందుచుండునో ఆవృద్ధినొందించు ది వృస్థన ందింవం బడు దానికి 

;డునని యర్థము. ఇంలేగాని వ్రభానమును నవం చేయునట్టి వస్తువు 

(బడదు గనుక ఆకృళ్ణాగము కరకు బాధించుచున్న ఏ. అందుచే నంగ 

భావము. 

గ్ రృస్వరూవళ్ళానము కర్ణ్య్వల కంగమని వెప్టుటకు ప్ర పృకరణము సన్నిధి 

ములు గలవు. ఆక క త్త జ్ఞానము కర్తల కం ఆని చెప్పుటకు 

చెళ్గుదున్నారు. == 

REN జూ క గో పగ, "౧౬౩ 

కారో యస్య [యస త్ త గ్గంగం గాచు తే. ౬3, 

ఎందువ్యున విన, కర్మను వ్రనపాదిం చెప, ప్ర కరణములా* సనోరంబ క 

కర కరణము ఇావచ్చును. వ్ కేనియొక్క ప్ర వ శకరణముకో: జెచ్చం 

లొ దనికి ఆంంమనికదా చంకలు చెన్వరున్నారు. 

ర స్పరూవము తెూియనిచో క రృ నొాచరించుటకు శక్య ముగాదు + 

రణము క! ర్లృన్దరూపళ్ళానము న ఉీక్షేంచుచుక్నకి ఆఅందుసలన శర 

] కర క ౧నము కావచ్చును. (90 ఇంగ పన్తువ్లు లట్టివని నిర్ణయించిన 

ఏపి దేఠియొక్కం ప్రక రణములో నే కీంపంబడియుండునో అది దానికి 

నిర్ణ యించియలు న్నారని భావము. 
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అవ ఈశచెప్పినయర్థమును విశదపబుచుచున్నారు, ___ 

స్పరూపలాభనూ. కణ య క్షవిద్యాం నిహంతి న (౧౬౪ 
నతదంగం ప్రథానం వా జ్ఞానం స్యా తృ లకి క్వచిత్ _ ౬అి. 

దం-౪అ. స్వరూపము లభించినమా త్ర ముచేత్ర యేజ్ఞానము అజ్ఞానమును నళిం ఇం 
“'జేయునని మాకు సమ్మత మైయున్నదో ఆట్టిజ్ఞానము యిప్పటికి? కర్త కు అంగము7ా 

గాని, అంగిగాగాని యుండ చేరదు. 

ఛా. వేదాంత వాక్యములవే. బుట్టింప: :బడుచున్న ఆత కృత క్వేజ్ఞునముతాను వుక్తిక్తి 

నంతమాత్ర, ము'చేకశే సకలజ్ఞ్ఞానములను, . 'కత్కార్యములనో నళ్లిందం చేయునని మేము 

వ్ర తిషాదిరచి (అంగీకరించి ముంటిమి. అట్టి యాత్ర తత్త క్ర పజ్ఞానము కర పృకరణబములాాోం 

కెప్బంబడియుం డలేదు. గనుక ఆత్మ త శ్తజ్ఞానము కర్ణ కు అంగముగా నుని, అంగి 7౯ 

గాని యుండనేరదని భావము, అనంగా కర్త స్వరూపక్డానము కర్మల కంగమని వెబ్వట 

రో వృకరణము వాక్యము మొదలగు ప్రమాణమాలు గలవు. ఆక్కకత్వజ్ఞానము కర్ణ్వల 

కంగమనివెద్వట కట్టి (వృమాణములం లేవు అందువలన ఆక్యత త్త జ్ఞానము కర్గాంగము 

కాదని నముదాయార్గము. 

"అవ, ఆక్క కక క్ర పజ్ఞానము. కర్ణ లతోటి సముచ్చయమునొం మనని అంగీకరించి న 

ఫూర్వవ పకచాదియును ఆత్మ త శ్తరక్థానము వ్రృమాణముచేతం | బుట్టినందున తనచేత వ చకా 

శింపంచేయంబవు విషయముయుక అజ్ఞానమును నివ గందం చేయునని బలాత్యారము.. 

ఇనైన నొప్పకోవలయును. అప్పడు కనక సమ్మతమైన సముచ్చయవాదము. సీద్ధించ 

దని ప్రతిపాడిం చుచున్నారు. 

_ వాక్య, సముచ్చయాపకు వాదినా వ్యవళ్య మెతదభ్యపగంత్ 

. వ్యమ్, యస్తాత్ . . ౧౬౫ 

ద౦ఎఅ.. సమ చృయపతము నంగీకరించిన ఫార్యవక్షవాదినేతకూడా ఆవశ 

ముగా సీయర్థ మంగీకరింప బడవలయును, . 

“లా, “స్పష్తను. 

అవు వీయర్థము నంగీకగింప వలయునం"ే ఇప్పుడున్న, వ. 

క్ష . అజ్ఞాన మనిరాకుర్నకా జాన మేవ నని స్ట్ 

విసన్న కారకగ్రామం జ్ఞ జ్ఞానం కర్మ న థాకతే. “౧౬౬. 
దంఎ౪, ఎందువల్ల అ అజ్ఞానమును నశింసం చేయని జే షే దులో అందు 

వల్ల న్రార్య పతీ వాదికూడా ఈయర్థమును అవళ్య మంగీకర్గించవలయానని వెనుకటివా+కస / 
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ముతో నన్వయము, కర్తాది" సాధనసముదాయమును నళింవం టే నజ్ఞానము కర్మను 

స్ప ఎళంచదు. . 7 

తొ, - జ్ఞానమునకు ఉత్చాదకములగువ్ర, వ మాణములు మూడు, ఒకటి వ్ర త్యత్షము 

'శండవది అనుమానము. మూడవది శబ్దము, ఇందులో వ వ్రత్యత్షమనగా చటరాడీంద్రి ది 

యము, ఆనుమానమనం గా. నొకభాగముచే నిం ద్రియములకు గోచరించనిపదార్థముల న 

హిం చేయునట్టి సాధనము, పర్వళాగ్యమందు వహ్నిని ఊహింవ(జేయునట్టి సాధనము 

ధూమము గనుక భూను మనుమానమనం బడు... శబ్దమనగా తనకు తెలియని ఆర్థమును 

తెలియ చేయుచున్న అతరనముజాయ రూపమైన వాక్యము. ఈమూడు వ వ్ర మాణమురిచేతం 

గలిగాఢిజ్ఞానము తానో వీవిషయమును గప్ ంచుచున్న దో ఆవిషయషా తాను పుట్టక 

మునుపు “అజ్ఞానముచేక నావరింవంబడియుండ6ం7ా (తెలియంబడనిద్రైయుండగా) : ఆయ 

జ్ఞానమును నశింపంజేసీనంగచా ఆవిషయమును వ్ర, కాళింపంజేయును. ఇందు కొక దృష్టైం 

తమును చెప్పెదను, చత్తురింద్రియమునకును ఘటమునకునూ సంయోగము కలిగినవ్వుడు 

కది భుటమ చెడిజ్ఞనము 'పుట్టును, ఈజ్ఞూనము పుట్టుటకు మునుపు ఘటము తెలియంబడ 

నందున ఆజ్ఞానము చేత నావరింవంబడి యున్న దని చెస్సవలయునుగదా? ఇది భుటమను 

జ్ఞానము పుట్టంగా నే ఆయజ్ఞానము నశించి భుటము వ్రకాళించును గనుక జ్ఞానమును నళిం 

వేలజేయునని సర్వ వాదుల “నంగీకరింపవలయును. ఈ, కారమే. చేదాంత వాక్యమును 

శబ ప మాణములో నంతర్చవించియున్నందున అట్టిచే దాంకవాక్యము వల్ల బుటిన ఆత 
ఏల భీ లు 09. ఉట చ 

విషయల్లాననమును అంతకుముందు ఆక స్వరూపము నావరించి. ఆయాత స్వరూవము 
షః ఆశీ లీ 

వందు కర్త ఎ్రశ్నోదినివరీ తభర్శ ములు నారోసించుచున్న అజ్ఞానమును నళింపం'జేయు 

నని అంగీకరించవలయును గనుక ఆజానమును తత్కార్యం బై క రృ త్వొదిధర కదంబ 
ఖః న క వూ 

మును నళించంచేయుంచు నుదయిం చిన ఆక్తృత క్ర జ్ఞునము కర్తృ త్వాదిధర్య్మ ములను వాటికి 

కారణమైన అజ్ఞానముతో కూడియున్న ఆక్ష్మ కు అవలంబించి ప్రవ _ర్రించుచున్న కర్మ 

తోటి సంబంధించదని మావూర్చునకువాది "లాక్కారముగైన నొవ్వకో పలసీనదని 

భావము, 
i 

అవ, జ శ్రరశ్లోకమున కవతొరికను చేయుచున్నారు. 

వాకర్టిం. ప్రదం =నాపరం కారణం జ్ఞనకర్శ ణ్ ః నమువ్చయ 

నిబరి . ౧౬౨. 
సా 

దం క్ఞానకర్శ్యలయొక్క సముచ్చయమును నిరాకరింవెడి.ే హేతువు ఇది వటి 

: మొకటి కలదు, 
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08, వైష్తూక్మనీద్ధి.. . (ఆ- 

. అవ, అది యేదంపే, 

శ్లో. హేశ్రుస్వవాన్తకార్యాణి ర వ కాళ తమసోరివ, డ్ 

విరోధిని తతో నా నా న సాంగత్యం జ్ఞా జ్ఞూనకర్మ వ. ౬౬. _ ౧౬చొ 

డంఎఅ. క్టూనకర్మ లయొక్క కారణము, స్వయావము, కృత్యమున్ను, ప్ర, వ కాశ 

మునకు (వెలుతురునకు) అంధకారమునకువ లె విరుద్ధము లై లైయున్నవి.. అందువలన జ్ఞాన 

కర్తలకు సముచ్చయము లేదు. 

తా, జ్ఞానమునకు కారణము ప్రమాణము. కర్తకు కారణము అభిమానరాగ్వ్వే 

సైదులు, జ్ఞునముయొక్క- స్వరూవము వ వరమార్గ ప్రకాశకృతము. కర్మ యొక్క స్వరాక 

ము జడమైనందున వృ కాశాభావము. జ్ఞైనముయొక్క_ కృత్యము అజ్ఞాననివృ త్తి. కర్య 

యొక్క కృత్యము ఉత్స త్వా దిచతుష్టయము. జని పరస్సరవిరుద్ధములై యున్నందున, స్ప, న కా 

శమునకు చీకటికి ఏ వ (వృకారము సంబంధము లేదో ఆధ్రశారమే జ్ఞ జానకర ర్యలకున్న వ 

స్పరసముచ్చయము స్వ భాపము, 

అవ, ఈప్రశారము త _త్త్వ జ్ఞానము కనయొక్కం ఉత్పత్తి త్రిమాత్ర మువేశనే సరాబ 

జ్ఞానమును నివ ర్థింప జేయును గనుక కర లయొక్క. సాంగత్యమును  సౌందదని సిద్ధాం 

'శవాది నిర్వహించగా దానిని నసహించక మజికొంనజు చాదులు చెసె ప్పెడి శార్వన వవ్షమంనుూ 

యూపిం చదుటకు గాను అవతారికను. చేయుచున్నారు... . 

Ws వాక్య. వవ నువసంహృ తే. శేచి త్స క్షసంప్ర న 'చాయబలావ 

ప్రంభాదాహాుః. ౧౬౯. 

. 'దం-అ, ఈవ చ కారము నిగమించణా కందం తమయొక్క- సంప్రదాయబలమం 

'నాశ్రయించుటవలన * వెళ ప్వచున్నారు. 

ఛొ,. త్ర _క్వజ్ఞానము "మోతసాధనముకాదని, కర్మ లు స్వతంత్ర, తముగా గాని, 

జ్ఞానము నంగముగా. జేసీక్లొనిగాని, మోక్షసాధనముశై యుండునని చెప్ ప్పిన వూర్వవ ఈ 

వాదియొక్క. మతమును నిరాకరించి త్ర క్వ్వజ్ఞానము మోతుసాధనమనిన్ని త _క్ల్వజ్ఞానమం 
అజ్ఞానమును నివ ర్తింప;బేయుటయందు. తనయొక్క. ఉత్ప ర్టిని తప్ప మటీయొకదానిని 
అ "పేక్షీంచదనిన్ని సిద్ధాంతవాది నిర్వహించగా ఖిని త _క్వ్వజ్ఞాన మే 'మోతసాధనవం ణి 
నూక మంగీకరించి ఆక క్ష్వేజ్ఞానము. మజీయొకచానిని ఆ పీకీంచదచెడీ విశేషము నం 
ంచని మజీకొందటు చండి తాభిమానులు పూర్వవమమును చేయుదురు, వారు చెప్పుడి 
"ర్వ వత్షమునకు వారి వారిగరూవ చేశే. సాధనముగాని ౩ ముజియుకశ్ర లిన ్లిన్సృతులవ చను 

ములు సాధనములు గావని భాపము, ' 



సర్వ వేదాంతసారసం గృహము, 99 

స భూర్వపత్మును ఇ ప్పెదరంకె ఆవూర్వపమక్ర క మమును పతి 

ఏ: యుజేతద్వేదాంతవాక్యాదహం బ్రో హీాత్రి విజ్ఞానం 

గుయుత్పద్య లే తనై్నైవ స్వోత్స త్తి స్మూత్రే ణాజ్ఞానం 
నుకన న్యతి కిం తర్ది, నని ద్రాఘీయసాశా 
తేన ఉపానీనస భావనోపచయాన్ని క్నేషమ ను స్ట్ సత రు న్ని ఇప జ్జ 

ను ఆపగచ్చతి ' *జీనో భూత్వా చేవానవ్యేత్” తి 
తూ, Em 

“ఆ. న చిదాంకవాళ్ళమవలన “అవాంబ్రవ్యి (శేశే బవ) నే యే యా. 

నో _ఆఆజ్ఞానము. తనయొక్క. ఊత కైమౌత్రముచేకచే అజ్ఞానమును నిరనిం 
దయాం. ఇంక నేమంేే వ్రతిదినమందు దీర ర్టమైనకాలముచేక అనుష్టించం బడు 

ఏసొా్రై..రముయొక్క_ అఫ్పృద్ధినలన అజ్ఞానము నిశ్శేషముగా నివ _ర్తించును, 

త్వా జీవా నేతి” య జెడి స్రతివలన నీయర్థము _్రతిపౌదింపంబడు 

౧౭౦ 

'తత్వ వి, ఆవాం బివోస్తి ఇత్యాది 'వేదాంతనువోవాక్యములను వీనుట 

ఎవ్వూను అనెడి జ్ఞానము కలుగు నోగాని ఆట్టిజ్ఞానము తాను పుట్టినమా త్ర ముచ్దే 

౧నయుంనో నివ ర్రింప బేయజాలదు, వతిదినము చిరకాలము అభ్యాసము చేయం 

పను వృద్ధినొంది కొంత శాలను నకు అజ్ఞానము నిశ్శేషముగా నివ_గిం 

రత్త క్షనము ఆభ్యాసము న 'పేక్షీంచియున్నది. ఈయర్థమును ౫౯ జీవ 

వా నెప్యేతి యసెడిట్రతి వ్రతిపొదించుచున్నందున అవశ్యముగా నంగీ 

అకు. 2“నుక ఆభ్యా సముకూడ కర్ణలో నంతర్మ్భూతమె యున్నందున అభ్యా 

కనుంచుతమైన త_క్ర్వజ్ఞానము మోత్ల్షసా భనముగానిి . శేవలత _క్వళ్ఞునము 

నసుం-ఆా దని భావము, అభ్యాసన పొటవముచేత చేవస్వరూ పసామాత్మా_ రము 

ఇ నరా అచినపిదవ చేవస్వ రూపములో నేకయె లయించునని (ట్ర్ క్యర్థము, : 

వంచివికొందయి పూర్వవత్షవాదులు చెప్పెడి వూర్వవత్షమును చూపించు 

జబుకరెరే తు బ్రువతే, వెదాంతవాకర్టిజనిత మహర 

భాతి విజ్ఞానం సంవనాతృ కతా దాత్తే వస్తుయా .. 

తూ ్యావగా "హావ న భవతి. కింతర్హి సతచేవ గం. 



100. నైషూర్మ్య్య సిద్ధి 

సోతోవత్సతతమభ్యస్యతః అన్యబేవా. వాక్యా 

శాక కం విజ్ఞానాంతర ముద్బద్యి తే తదేవాశేపాజ్ఞాన 

కీనురోశ్వారీతి “విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత శ్రా చాహణి” 

వతి శ్ చేరితి. ౦౭౧ 

దం-అ.. చది సక వాక్యములవల్డ పుట్టిన “అవాం బవ్మ ౫” (నేను బ్ర 

ఆ నెడుక్ఞానము సంసర్షరూపముణా నున్నందున ఆత క వస్తువ్రయుక్క యాధార రచి 

ప్రతిపాదించునది. శాేరదు.. ఇంక శీమంటే ఈజ్ఞానమునే గంగాప్రవాహముపే శ ఈ 

చ్చిన్నముగా 'నభ్యసీంచువానికి మలీయొక వా శ్యార్థవిలక్షణమైనజ్ఞానము. పుట్టును. 

జ్ఞానమే సకలమైన ఆజ్ఞానాంధ కారమును నిరసీంచును. “విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత, 

ణకి అశెడ్ శ్ర తివలన సీయర్థ ము వ్రతిపాదింపంబడుచున్నది. అని. మలీకొ, 

చెప్పెదరు. 

తా, వదములయొక్క సముదాయము వాక్యముగావున, వాశ్యార్థము క 

ములయొ క్కు ' 'వంసర్షము కలదై యుండునో. కనుక చేదాంకవాక్యములవలనం 

“ఆవాం బవ యశొడిజ్ఞానము వా క్యార్థ మైనందున వదార్థ ములయొక్క_ సల! 

కలదై యుండును, అనగా త్ర క్షమనీయగౌడి వాక్యములవల్డ బుట్టిన జ్ఞాననంం 

దార్గక్వం వదార్థములయొక్క_ ' సంసర్హ ము కలదే యుండునని యర్థము. ఇట్టి ఇ 

ర్థజన్యమైన జ్ఞ జానము పరమార్థన్యరాపముయొక యాథార్థ్యమను తెలియంజేం 

లదు, ఎందువల్ల నంయే “సదేవ సోమ్మ్యేదను గ్ర ఆసీత్ , నీకమేవాద్వితీయం”” ఇ 

ట్రశులు పరమాత్ర స్వరూవము ' సజాతీయవిజాతీయస్వగత”) భేదములు శేనివై 

డమె వీకరూపమైయుండునని ఇెప్పుచున్నందున వదార్థములనే ధర్మ ములతా 

యున్న చా క్యార్భ జన్యజ్ఞానము అఖండమైన | బృహ్మను తెలియంజేయ(జాలదు. + 

ర్థజ్ఞనము అజ్ఞానమును నిరసించునుగాని అయ థార్థజ్ఞానము నిరసీంచలేదుగదా? ' 

వాక్యార్థజ న్యజ్ఞానము అజ్ఞానమును నిరసీంచంజాలదు. ఇంకచేమంటపే ఈవాకాు 

మునే గంగా పృ నావా మేలాగున విచ్ళేదము లేకండా వ్రృవహించునో ఆలాగునవిచ్నే 

"లేకుండా అనుసంధించినయెడల ఒకవిధ మైనజ్ఞనము జన్రించును, ఆజ్ఞానము జా 

జానమువ'లె వదార్థన సంసర్షముకలది కానందున ఆఖండనిష్విశేవ బ్ర బ్రక్మస్వయావమురా 

“గథార్థ్యనాను నోచరింపం జేయును. గన్లుకణే అది యథార్థజ్ఞానమనం బడు = 

)థార్భ జనమే.  అక్జానాంధ కారమును మధ్యావ్షనూర్యునివలె నిశ్శేషముగా శ 

దంకేయును. గనుక నిరంక రాఖ్యా సవిశిష్టవా క్యార్థ జ్ఞానమే విలతణళ్ఞానో త్సాదన ₹ 
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అజ్ఞానమును నివర్హింపంబేయు చున్న ందున వా క్యార్గజ్ఞానము తాను జని ౦చినమా 
త్రాననే అజ్ఞానమును నివ ర్రింపం జేయుననిన్ని కర్ణ నిరెపే సెమ్వాక్యార్థళజ్డా జానమే మో 
వోసాధనబునిన్ని చెప్పకూడదు, ఇంక నేలాగున ఇబ్చవలయునంశే అభ్యాసాఖ్యకర్మ 

సముచ్చిత వా క్యార్ధజ్ఞాన మే 'మోక్షసాధనమని చెవ్పవలయంను. ఈయ ర్థము “విజ్ఞాయ 
ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రా బ్రావాణ” అనెడి త్ర, త్రిచేత్ర స్పష్టము గాం బ్రతిపాదింపంబడుచున్నం 

దున మిక్కిలిగ విళ్వసింపదగయున్న దనీ భావము, _ చేదాంతవాక్యములవలన సంసృష్ట . 

రూపమైన (వదార్థధర్శ ములతోం గూడియున్న వర (వ్యాను తెలిసికొని అనంతర మసం 
సర్షరూవమైన (స ఏర్వభర, కరూన్య మై అఖండమైన) పర బ్ర వామును ' గోచరిం పంజేయు_ " 
సాఇాల్కానట్టునమన ఆభ్యాసముచేత్ర నం పాదింసవలయునని గతికి ఫూర్వవతువాది. 
ఇప్పెడి అర్థము. సృష్టికి పూర్వ కాలమునం దీ వృ వంచము నదూ సమన వర (బవాగానే ము 
యుండెను, అపర బవా తనతో సమానరూవమెన మణియొళి చేశనవస్తువుకాన్ భిన్నరూ 
వమైన మటియొక పచేశనవస్తవరాని తనకు. విశేషణములైన గుణములంగాని లేనిజై 

అఖండ మెయుండెనని న బ్ర శ్యర్థము. మా 
"ఆవ, ఈవిధముగా వచ్చిన శార్వసతవాదుల నిద్దజను సి ద్ధాంతవాది నిరసించు 

చున్నాండు, నా 
. 

వాక. అస్య పతద్వయస్య నినృ త్ర తయ వద మ భిథీయతే, ౧౭౨ 
. దం-అ. ఈలిండువతీముల నిరాకరణముక్రొలి క ఈముందుళ్లోకము 'వెవ్చంబడు 

తొ, స్పష్టము, 

శ్లో సకృత్చ్రివృ త్వా మృద్నాతి క్రియాకారకయావభృత్సా 
అజ్ఞాన మాగమజ్ఞానం సాంగత్యం నా _స్వ్వతోఒనయో,, ౬౭ 
దం-అ. జీదాం కవాక్యజన్యమగు జ్ఞానము నొకమాటు. పవృ లించిన మాత్రము 

వేశనే కర్మక _ర్భృరూవమును చొందియున్న. అజ్ఞానమును మర్చి౦చును గనుక ఈకర రన. 
ములకు సముచ్చయము లేదు, 

తా, నీవు చెప్పెడి అభ్యాసమ నేడి అవిచ్చి న్నానుసంధానము చి త్రమున శేకాగ్ష. 
తనుదించి ఆసంభావనావిపరీతభావనల నెడు చి త్తనిచమేవములను పోంగొట్టుటకు సాధనమైై. 
నందున నిత్య శైమి త్తికకర్శలవలె జ్ఞానోత్స త్తి లికి ఉవకారకమేళా"ని జ్ఞానమున కంగము 
'గాదు. అనయా చి శ్రమునందు త్ర క్షజ్ఞానము పుట్టకుండ వేయంంనట్టి వ్రతిబంధములం | 
నాలుగు గలవు, అందులో మొదటిివ (వ్రలిబంధము ఆగాదిజన్యార్థిత పాపనంచయము.. ఇది. 
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నిత్య నెమి ల త్రికళ రానునుష్టానము చేత పోవును, రెండవ వ వ్ర, తిబంధము అజ్ఞానము, చే శ్, గ్ 

శపటలాదీదోనములు ఆంజన ప్ర, తేపాదికర్య లబేత పోయినచ్పటికి అంధకారము. 

ఖుటాదివదార్థముల నావరించి వ్ర శాశింపగకేయనటుల, కర్గానుస్థానముచేత పూవు" 

ములు నశించినప్పటికి ఈజ్ఞానము చి కము నావరించి త క్ర్వక్ఞునము “పుట్టకండ సతి 

బంధించుచుండు. ఇట్టి అజ్ఞానము సద్దురుసన్ని ధానమునందు శ ద్ధాభ క్రులతోంగూడి 

చేదాంళ వాక్యములను వినుటచేత నివర్శించును, మూడవ జ్రశీపింధము " అసంభావన; 

అసంభావన యనంగా జీవ బ్రవ్హాలయొు క్క_ఏక్యము, నుటపటములయొక్క ఐక్యమువలె 

వ ప్రశ్యతమునకు విరుద్దముగానున్న ది. క్ రృ శ్వౌదివిరుద్ధధర్థ ములుగ లవాం డైనందున జీవ: 

బ్రన్యాలవైక్యము సంభవించదు గనుక వరమవ్రచూణామైన వేదాంతవచనము జీవ 

ప్రల శెక్యము నీలాగున చెప్పినదని చి త్తములోం గలుగు చున్న సంశయము, ఇది మనన 

క్ర నివర్తి రించును. 'వేదొంఠవాక్యశ, పణముబేత కలిగినజీవ బ ద్రహైక్యమును కదను 

కూలయూక్తులటేత నాలోచించుట మనన మనంబడు, అనంగా భుటపటములు ఇంద్రియ 

నోచర మైనందున వాటియొక్కఐక్యము ఆసంభావితమే, జీవబ బ్రవ్వాలు ఇంద్రియ గోచరము 

కానందునకు శా న్రమువేకణే ప్ర వ తిపాదింపం బడుచున్నందునను కౌత్రువ, తిపొదిత 

మైన వారియొక్క ఐక్యము విరద్ధముశాేరదు. క _ర్భృత్వాక _ర్హత్వాదిభర్శ మాలు జీవ. 

బ్రన్మలయొక్క స్వరాపమునందుండునవి 8 వు. జీవ బ్ర వో పాథులయిన అవిద్యామాయ 

లయందుండునవి, జీవ బ్రహ్మలు శుద్ధచిద్రూ,పులు గావున వారికి ఆన్యో వ్యైక్యము సంభా 

పత మేను. అనే పర్యాపాచేనము మనన మనంబ ను. ఇట్టి మననము వేత సంశయ మెడి, 

అసంభావన నివ ర్షించును, వివరీతఖావ మనునది నాలుగవ (వతిబంధము. జీవ ద్రవాల 

యొక్క ఐక్యము వొ స్తవమని విశ్వసింపం బడియున్న వృ టికి వచే నర్వవ్యవవరనుల 

యందు. పృ వ కాళించుచుండుట విపరీతభావన యనం బడు, కోవ వ పృతిబంధను నిదిధ్యాసము 

చేక నివర్తించును. జీవ, హ్లాక్యమును నిరంతరము అనుసంధించుట నిదిధ్యాసము, ఇది 

1. ఆభ్యానమనంబడు. శవ వ్ర, "కారము. జ్ఞానోత్పత్తి తవ (వతిబంధములు నాలుగు శ మ 

సుగా నిత్త్యైమి శ్తికకర్తానహ్ఞాన చేదాంతవాక్య శ వ్ వణతన్ల నొనననిదిధ్యాగములచే
త ! నివ 

ర్తించంగా. "తత్త త్త్వ్వమసీళ్యాది మహావాక్యములచేత బ్రవ్యస్వరూపయాథార్థ బైన 

ముదయించును. ఇదియు సమ్యక్ జ్ఞానమనంబడు,. ఇట్టి సమ్యక్ జ్ఞానము తాను, పుట్టిన 

మాత్రానచే సంసారమునకు కారణమే క క్రియాస్వరూపముగా కర _ర్హృకరణాదిసకల ప్ర, వవం. 

దమం బరిణమించియున్న అజ్ఞానమును నిశ్శేషముగా నళింవం చేయునుశాని అభ్యా 

"పాదుల నసేతీంచదు. గావున జ్ఞాసకర్త, లకు సముచ్చయము కలుగదనిభావము, “విజ్ఞాయ 
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ప్రజ్ఞాం కుర్వీ త యశెడి శ ఫో తికి జేదాం కవాక్య శ వణముచేక బ్ర బృహస్వ రూవముయొక్క_ 

సామె త్కా-రముకొ అకు "మనననిదిధ్యాసములనెడ దో ను చేయనలేయునని యర్థము, 

ఆవ, బ్రవ్యాస్వరూవము భేదళూన్య మె ఆ ద్వితీయ మైయుండునని యంగీకరించి 

అటు పంటి బ్ర వ్యాయొక్క_జ్ఞానము కర్ష్శ లతో సముచ్చయము పొందదని ఇంతవఆకు. (ప్రతి 

_ పొవింవంబడినది. . ఇంకను బ్రవ్వన్వరావము ఛేదా భేదములు 'రెండుకలవై'యుంండునని 

చెప్పెడివారిపమీమందున్ను, బ్రవ్వాజ్ఞునము కర్మ లతో  సముచ్చయము నొందదని నిరూ 

పీంప నారంభించుచున్నా రు, 

వాక. ఏవం తావదనానాకే బ, బహాణి జానకర్శ ణో: సము 

చ్చయో నిరాకృతః తఢాధునా పహౌంత రాభర్టి 

వగమేనావీ వ వ్ర త్యవస్థా నె వూర్వవదనాశ్వాసోయ థా 

తథాధికియతే. " ౧౭౯. 
దం-అ. ఈ ప్ర కారము బృహ్మస్వరూవము నానాత్యము (భేదము లేని యుం- 

డంగా జ్ఞాన కర్శలకు సముశ్చయము (సొంగ క్యము) నిరాక రింవంబడినది, ఇంక నివ్వుడు 

మజియొకవతమును అఆంగీకరించుటచేక వ్ర తివాదము చేసీనవ్నటికి మునువటివ లె నే 

అవిశ్వానమ (ఆనాదరము న్, కారముగా సోజీయంబనునో ఆవ, కారము7ా చెప్పం 

“బడును 

శా. ఇంతవరకు (బవాస్వరూపము నిత్యనిర్ఫేదమని వెప్పెడివేదాంతసిర్థాంత .. 

మందు జ్ఞానకర్య లకు నముచ్చయము కలుగదని చెకి ప్పీతిమి. ఇంకమ ర్రక్తాస్టయావకూ 

శేవల మఖిన్న మేకాదు. భిన్నాభిన్న మవి ఇెప్పెడివారు మాతో వ్ర తివాదము చేసినప్పటికి 

వారినాదమున్ను వవ వ్ర కారము ఆదరంచందయుండదో, ఆ ప్రశారమా వ్రుతిపాదించెద 

మని భొవము, స 

త్మ, అనుత్సారితనానాత్వం బ, బహ హూ యస్యావి వాదిని, 

త్మ తే నావి దుస్సాథోస్ట జ్ఞా జానకర రృసముచ్చయః. లూ ౧౭౫ 

దం-అ. నీవాదికి శవా నిరాకరించంబడిన ఛేడముకలది కాదో ఆవాదియొక్క 

 మఠముచేత కూడ జ్లానకర లయొక్క_ సముచ్నయము సాధింప శకమెయుండదు. 

తా, అద్వితీయ బ్ర వావాదిపత్మందు జ్ఞూనకర్శలకు సాంగ తము సంభవించదు. 

.. సరేగదా? బ్రవా భేదముకలదిగా కూడ నుండునని చెప్పెడివానియొక్క.. పత్సమం 

ద నక్రర లకి సంభ వించదని భావము; దున్ను జ్ఞానకర్యలకు సముచృయమను సంభవించ భా మః 
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అవ, బవ భిన్నాఖిన్నమై యుండున నెడిమకము శెండువిధములు, కొందఅం 

జీవబ్రహ్యలకు సంసారదళయందున్ను అభేదముకలదని చెప్పుదురు, వుణీకొందజు సంసార 

దశయందు ఛేదమే కాని అభేదము శేదనిన్ని మోశక్షదశయం దే అభేదము కలిగియుండూ 

నని ఇెప్పుడురు. వారి రెండువత్ములను విభాగించి చూపించెదమని చెప్పుచున్నారు, 

ల వాకస్ట్. సస సు విభాగో. కి రూషణవిభాగ వ్రజ్ఞ ఫ వయే.. ౧౬౬౬ 

ద౦=ఆం నూషణయొక్క.. ఏిభాగమునో తెలియ కే యుటకాజన ఆ భేదాభేద 

వాదముయుక్క వికల్బము వచింవంబదును, 

లో శీదాభేదవాదములలో కొన్ని భేదములం కలవు, వాటికి దూహణములు ేతు 

జీరుగా జెప్పంబడును అట్టి దూషణ భేదము తెలియ: ౭జేయుకొణకు ఛేడాభేదవాదమును 

వికల్సించెదమని భావము. 

నో. బృవోత్యా వా భవె త్త్స్వ యదివా నాత తృరూపకం, 

ఆశ్షానా ప్రి ర్భవే నోవో దితరస్యా వ్యనాత్త నః ౬౯: ౧౭౭౬ 

దం-అఆ, అభేదాభేదవాదియొక్కన త్షములో (బ్రహ అత్త స్వరూవమే ఆవునా? . 
అ జ 9 Po ల | లేక ఆత్మ స్వరూపము కాదా? మొదటినత్తములో అజ్ఞానము వల్ల చ్చ ఆక్క యొక్క ఆప్రా 

పి కలుగుచున్నది. రెండవపక్షుములో ఆత్ర క్యగానిబ్రవ్యాయొక్క- ప్రా పొ స్తీ కలుగనే కలుగదు. 
_ లొ, బ్రా ప్యస్వరూ వము ఫిన్నా భిన్న మని చె చ్పెడినారు టహాన్వరూవము క 

Nd 
త్యగాత్వ కంయె భిన్న మనెదరా! బి వాస్వరూవము . పృక్యగాత్య కంకి అభిన్న మే 

అయినవక్షమ౦ందు శ్రుత్యగాత్మకు బవ్మాస్వరూపావ్వాప్లి స్వతస్నిద్ధమైయుండంగా విస్త 

తకంఠగ తచామారక న్యాయముగా బ్రవాన్వరూవమయొక్క_ , అప్రాప్లి అజ్ఞానము మా 

ర్ ముచేశచే సంభ వించియున్నది. అజ్ఞానము. జ్ఞానమా క్రముచేతచే నివ ర్హించవలమి 

యున్నందున జ్ఞా జానమే బవ్మాపాప్తికి సాధనముగాని కర్త తో చ్రయోజనము కనుజుూ 

డదు గనోక కర క్రానములప సముచ్చయము సిద్ధించదు. బ్రహుస్వరూవము వు పత్యా 

శ్ర కంకి భిన్నమని శెప్పెడిపక్షమందు 'అశ్యంతభిన్న మైన ద్రవ్గాయొక్కప్రా పి జీ 

నిక సంభవించదు. గనుక క్లానముగాని, కర్త గాని బ్రవ్మాప్రాక్సి వికి సాధనము జరు 

గావున కర రృజ్ఞానములకు సముచ్చయ మే కలుగదని భావము, 

అవ ద్రవ వ చత్యగాత్మ కంక అభిన్నమా అని చేసిన మొరటిరికల్ప మనం 

చెక్పినదూవణమును విశదము?ా చెవ్వుచున్నారు 

వాక్య, తత్త యది తావద్వాస్త స్తవేనైవ వ త్తే. టి. . 
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ప్రాప్త మాత తృస్వాభావ్యా. కేవల మాసుర మోహో 

విథానమా త్ర మేవ్వా ప్పినిమి త్తం తన్షీ౯ పకే. ౧౭౮ 
_ దం-అ. అందులో ప్రవ ఆత్త్మ్మస్వరూవ వముళంమొఆభిన్న మైయున్నందునచా స్త సవ 

ఫి తిచేశణే పొందంబడియుందెనా ముఖ్యముగా ఆసురసం బంధ-మైెన అజ్ఞానముయొక్క- 

చీ పరణముమా శ్రమే బ్య పొందంబడకయుండుటకు నిమి శ్రమెయుండెనా, ఆపకు 

ముందు దూమణము ఆ శెక్పటనును. 

తా, బ్రహ్మ త్ ప త్యగాత్మ కం కం అత్యంతాఖిన్న మై యున్నందున. కు ప్రత్య శాక, కు 
ఎ త్య ష్రా క్ట వ్షమై యున్న దనిన్ని అట్టిబ బ్రవ్యాయొక్క_ అప్రాక్షికి అజ్ఞాన మే కారణమని వెపె ప్పెడి 

భి చాఫ్టేవపాదివ శమునందు దూవగము. 'ఇెబ్చచున్నామని భావము, అజ్ఞానము ఆసుర 
3ఠవదలో శేరినదని చెప్పినందున ఆసురమని వెప్పంబడినది. అనురసంపద యని దైవ 
3యవదయని రెండు స్వఫావములు, వీటియొక్క... లతణము భగ వద్దీతలయొ క్క. ౧౬వ 

౨ శ్యాయములో విశదముగా చెప్పబడియున్నది. 

5 + దూవణమును కనోవటిచుచున్న ది, -- 
తో, మోహాకి ఛానభం'గాయ నైవ కర్తాణి కారణమ్, 

జ్ఞాన నైవ ఫలావా్టే _స్టత్ర కర కరోతి కిమ్. ౭౦. ౧౭౯ 

దం_ఆ. ఆజ్జానాపరణమును నిరసీ సించుటకొటజుకు కర్మలు నిమి కము కానే కొను, 

_నముచేకశే అక్ఞనక్ళ _శ్రియనెడి ఫలము ప్రా క్రించుడుండగా నచ్చట కర్మ యేమి చేయ 

లా, అజ్ఞానమును కర్త లం నివ _రింవం బేయంజాలవు. జ్ఞానము చేతనే ఆజ్ఞాననివృ ్రి త్రి 

బంగు చుండగా కర్త లు నిరర్ధకముతై యుండునో గనుక be లకు నముచ్చ్నయము. 

మింగదని భావము. 

అవ. బ్రవ్యాస్వరూవము వ్రశ్యగాక్క కంకెం భిన్నమా యని చేసిక శెండవవిక 

నందు దూషణమును విశదవజచుచున్నారు, - 

వాకస్ట. అనాత్రరూవే తు బ్రహాణి న కర్త సాధనఖే 
ప్రతిపద్యతే; సావ్ జనం కర రృ సముచ్చితమసముచ్చి 

తంచాః యస్తాదన న్య స్వత ఏన సాధకస్య బ్ర బ్రహ. 

ఇోఒప్యన్యత్వం స్వత ఏవ సిద్ధం. తై త్రవమ్.. నూ 

డం=అ, బ్రా ఆత త్య స్వరూపముగానిచో కర ర యున్ను సాధకత్వమున్ను (ఊహా 

5 త్వమును పాందశేరదు. కర్మ తో సముచ్భితమైన జ్ఞానమున్నే సముచ్చితముగాని 

14 
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106. రృష్టి సీ ద్ధి . [అ- 

జ్ఞానమున్ను సాధనశ్వమును ఫొందచేరదు. ఏందువల్లనం యే, బవ్మప్రాప్లిని సాధించునట్టి 

సురుషుండు స్వయముగా" ఖిన్నుట్రైయుండగా 

ఫీద్మమె యున్నదిగ చా. 
9 

టృవాకున్న చేప స్వయముగానే 

తౌ బృహ హూస్వరూవము వ్రక్యగాత్మ కంక భిన్నమని చప్పెడియెడల బ్రా 

ప్రావ్తియ ెడి స్ప్రే మునకు కర్త లం సాధకములు కావు. కర ర్యసముచ్చిత జ్ఞా జానముగాని 

శేషంజ్ఞానముగాని యాణిండున్ను సాధనములు గావు, ఎందువలన సాధనములు కావం 

శ్రే .బ్రహ్ష ప్రాప్తిని కోరియున్న ముముత్రుపురువుఃడు తాను బ్రవ్యాశంయె ఖిన్నుండై 

యున్నందున, (బ్బ బ హ్యయున్ను ముముత్వుపురుషునక౦ కె భిన్న -మెయండును. ముముడం 

పురుషునకు బ్రవా తాదచోత కరూవమైన 'మోవ్ము ఎవ్నటికి సంభవించదు. కావు 

న ముముత్రుస మాకా సాధనముగా కర్మనుగాని, జ్ఞానమునుగాని ఆంగీకరిం 

చండు. కనుక కర్త ్ఞానములలో నొకటియైనను మోక్షమునకు సాధనము గాచేరదని 

భావముః 

ఆవ. పీయీ! వ్రశ్యగాత్మపరమాత్మలప స్వతః భిదము కలిగియున్న ప్పటికి అభే 

దసం పొదచార్థమై సాధనముల యంవదక్చుక కి ఆలాగున ఇెప్పందనదని ప్రతి 

పాదించుచున్నారు = 

స్టో అన్యస్య్యా న్యాత్మ ఆాప్రాప్తా న క్షచిద్ధతుస సంభవః, 

తసి ణ్ సత్వపి నా నష్షః ; పరాత్తానరో వ్రవద్యులె. 2౧ ౧౮౧౫ 

జ6-ఆ. ఒశకవ స్తువు మణీయొక వస్తువుయొక్క_ తాదాక్హ్యమును పొందుటయందు 

ఎచ్చటను కాగణము సంభవించదు. ఆవన్నవు ఉండగా చానికి అన్య వస్తుతాదా 

తము సంభవించదు. తొను నశ్తించినవస్తువు అన్యవ స్తుస్వరూవమును పొందచేరదు. 

తొ. “మిక్ష్యైత దన్య ద్రవ్యం హీ చెతి కద్ద)వ్యతాం యతః” అనెడి. ప్రమాణ 

మునుబట్టి యోచించగా పరస్సరభిన్న మైన వస్తువులలో ఒకవనువు మజేయొకవన్తుు 

తోడి తాదాత్త్యమును ఎన్నటికిని పొందదు; గనుక అట్టి కాదొత' తలో కి వీసాధనము 

'చ్చటను నఖ వించదు. ఆనం గా ఒకవస్తువును మజీయొక పస్తువునుణాయ 'జేయుసాధనము 

లోకములో "లేదని యర్థము, ఒకవస్తువు మణియొకపస్తువుయొక్క.. తాదాత త్ర్య్యమును 

బొందునవ ప్పుడు ఆవస్తువు దీండగానే ఆన్యవ స్తు సుతా-దాత తము కలుగునని చెప్పుట విరు 

ద్ధము. ఆవస్తువు నశించిన పిదప అన్య వస్తుతాదాత్త ్ ర్ము చేనికి గలుగును? కనుక ఒక 

చేస్తువునకు మణియుకవసు వుయొక్క.. తాొదాక త్య్యమును సంపాదింకెడి సాధనము లేదని 

భావము, ఒకవస్తువు మజియొకవస్తువుయొక్క_ ఆాదాత్త్య్యమునుే ఫౌందదు గనుక వర 
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మార్త జీవాత్రలు స్వతః ఖిన్నులనివెప్పి వారికి తాదాత్త్యము కలదని ఇెవ్వుట అబద్ధమని 
వ్రమాణవభనమున కర్థము, 

ఆవు, యీ! "పరమాత్త సంసారదశయందుగూడ పృశ్యగాత్య కంక. భిన్నా 

భిన్న మె యుండునుగాని, శీవలభిన్నముగా మైనను; శేపలాఖిన్నముగానైనన, ఉండదు 

గనుక పూర్వోక్త కదోషములు సంభవించవని మజికొందణి ఛేదాభేదవాదులు నిరూషిం 

చగా ఆవవ్షమును దూన్ని షించుచున్నారు. "ne ; 

వాక. అపరస్మిక్ తు వ ఖే. విధిః. ౧౮.౨ 

దం=అ. మణీయొకవతీమందు సమాధానము (దూవణము చెవ్సం బడును, 

ఈ, వరమాత్మ్య 'సంసారదశ్రయందున్న చత్యగాత్మతోటి భేదాభేదోభయ 

రూపమున నుండుననో ఇె ప్పెడివారివతమందు దూషణము చెప్పంబశునని భావము. 

అవ, వీమిదూవణము చెప సేస్పంబడునం టే, దానిని. శ్లోక రూపముతో చెప్పుచు 

న్నారు, 

న్ . పరమాశ్తనుకూ లేన జ్ఞనాభ్యాసెన దుఃఖన్మ్క 

“a చ్రతినో౭పి విముచ్యేర న్న పరాత్త్మవిరోధినా. ౭౨. ౧౮౩ 
దం-అ. వర బహాకు అనుకూలమైన పాన సనమువేత నే దుఃఖవంకతులైన 

ఛేదవాదులున్ను ము క్రుభవుడురు గాని వరమాత్మ కు విరుద్ధమైన ఊహౌసనచేశ ము కులు 

శానేరరు. 

తా. నంసారదుఖఖము ననుభఏించుచున్న 'భేదా భేదవాదులున్ను “చేవోభూళ్వా 

'దేవాన ప్యేతి యెడిత్రు తినిబట్టి పరమాత్మ కు అనుళాలమైన అనంగా పరమాత్ష్మ్మయొ 

క్క ఆశే దాంశము నవరంబించియున్న ఆహం ద్రహ్లోస్మీ 3 యశెడి అభేవోపాసనము 

వేతనే ము క్రికలుగుచున్న దని ఇెప్పుచున్నారుగాని, వరమాతీ తృ యొక్క ఛేచాంశము నవ 

లంబిం చియున్న కర్ర ర్య భేదోపాసనమువేత నే ము క్రి కలుగునని చెప్పరు, కనుక ఊపాస 

నమే -మోవసాధనమని యంగీకరించవలయునో గాని కర్మ 'మోతుసాధనమని యంగీకరిం 

చందగదని భావము. ఇదిగాక ఛేదాభేదవారిపటమున + వరమాత్త భిన్న మైక దా ఉన్నది, 

అవ్వుడు వరమాత్ర త్యయొక్క- ఛేదాఛేదాంశములను రెంటిని ఆవలంబింంచియున్న ఉపా 

సనముచేత ము క్రిగలుగవలయునని కాని 'అవాం బ్రవ్వాస్మి” యనెడి కేవలా భేదో పానన 

మున్ను, శీవలేదో పాసనమున్ను ిన్నాఖిన్నన్వయావముగా నున్న పరమాత్మ! కు విరుద్ధ 

ముగా నున్నందున దానిచేత ముక్తి కలుగదు, వేదశా, శ్ర్రములయందు కర్శ్య రూపమైన 

భేదోపాసనమున్ను ల జ్రానరూవ మైన అభేనోపాననమన్ను ఇంటే. కలప్రశాని ఛేదాభేద 
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ములను కెంటిని 'అవలంబించియాన్న ఉఊపొసనము కానంబడదు. ఆ భేదము నవలంచిం 

చినజ్ఞానమున్ను; "భేదము నవలంబించిన కర ర్యనున్ను చేర్చి యనుష్టించిన మోతఠముక లుగు 

నని చెపె ప్పదమంటిరా కర్త జ్ఞానములకు సముచ్చయము కలుగదని యదివరేే విస్తారము 

నిరూపి ంచియుశ్నా రము. గనుక భేదాభేదనాదిప శమునందు మోదసాధనమే దున్సం 

పాదనమై యున్నదని తాత్పర్యము. . 

అవ. పీయీ! బవాతోటి జీవునికి ఆశేదమే చెసె పము, అందువలన స్తుత 

పోషములం వరిహరింపంప మనని యంటి చేని శవలా భేదము నే చెప్సెడియెడ డల జ్ఞైనవది 

గాని కర్త విధిగాని సంఛ్లవించదని వెస్పుచున్నారు.. వ. 

వాక. వతరస్మి ౯ తువతే విడే శేవానవశాళత్వం కథమ్. ౧౮౪ 

దం-అ. మణీయొకవక్షమునందు విధికి ఆవకాశమే లేదు అనుట యెట్లు? 

శా, వ్య ఖిన్నాఖిన్న మైనప్పటికి జీవుండు' బవాతోటి శేవలాభిన్ను -డీయని 

కొందటు చెసె వరల. వారివతీ మందు కర్శయందుగాని హాస నయందుగాని విధి సం ' 

భవింవెనీ సంభవింవదని భావము, ! 

ఆప, వీలాగున సంభచించ దంటే ప్రశ్నవూర్వకముగా చెవ్వచున్నా రు, 

న్. సమ _స్పవ్య స్త సతర రమ కరనా వరిస్టత!, 

ద్రూత కర్మణి కో హేతు సర్వానన్యత్వదర్శినః. ౭౨, ౧౭౫ 
os వీలాగం శే ఇళ్వాఫికృర్వడూపు దః బ్రవాయంచే. నిష్టగలిగియంంండి 

సర్యపదార్థములను తనకంశెం అఖిన్నను గాం జఊాచుచున్న వానికి కర్మ యందు నిమి త్త 

మేమి కలదో ౩ శౌహ్పుదురుగాక, 

తా, జీవుడు సంసారదశయందు బ్రవ్వతోటి ఛేదాభేదములుకలవాం డై యున్న 

ప్పటికి శా స్ర్రవిచారముచేత బ్ర బ వన్వయాప పము ఇెజింగి బ్రహ్మస్వరూవమే తానని నిశ్చ 

యముకలవాండై సర్వవ,వంచము బృవాస్వరూప మేయాని శలంచునప్పుడు ద్రావ్యాణత్వాది 

సర్భక రాధ కార క్వకూన్యితుగు వరమాత త్రస్వరూవమే తానైయున్నందున ఉపాసనమని 

చెప్పంబడెడి మానసకర్మ యందుగాని కర్త యని చెవ్పంబడెడి. చావ్యాకర్మ యందుగాని 

(వని నించుటకు నిమి స్తు "లేదని భావన, 

అప ఆనేకహవమైన బృహయందు జీవునికి శేవలాభేదమే కలదని వెప్పుడి్. UU 
చాకివచ్ మునందు మణీయొకదదూవణము కలదని చెప చున్నారు. 

వాక్య, సర్వకర్శ నిమి _క్షసంభ వాసంభ వాభ్యాం సర్వకర్మ సంక 

కళ్ళ ప్రాషెష్షేతి యస్మాత్. రూజు. 
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దరి=అ. సర్వ కర్యలయొక్క.. నిమి త్రములు సంభవించుటవలనను సంభోవింబక' 

పోవుటవలనను సర్వక ర్యలకు సంకరమున్ను సంభవించుచున్నది. 

ఛా. జీవులు పరమాత్ర కం కె శేవలభిన్ను లని యెవరు చెవ్వుచున్నారో, వారివక్ష 

ములో బ్రాహ్యణుండు బృహస్పతిసవనము చేయనవలయునని ,క త్రియుండు రాజసూయము 

.వేయవలయునని, వై శ్యుండు వై శ్యస్తోమము చేయ వలయునని విధించబ డినకర్శలు అసం 

క్రీర్ణములై వ్యవస్థ వస్టితములై యుండును, జీవులు పరమాత కంశు అభిన్న'లే కాని భిన్నులు 

శారని ఎవరు శెప్పెదరో వారివతీమునందు జీవ్రలందయి సర్వాత్మకమైన బవ్యాతోటి 

అభిన్ను లె యున్నందున సర్వాత్త్మ్యకు లై యుందురుగనుక  బ్రావ్యణునియందు క్షత్రియ 

తము, తత్ర తి యునియందు. బ్రాహ్మణత్వము, ఈ వ కారమే ఆందఆీయపం దన్నివర్ణా శ్ర, ఫ్ర 

మాదివిశేవమలం కలిగియున్న ౦దున ఆందటు చేష్టలు నియమము లేకుండా అన్నిళకర్య లను 

. ఆచరించవచ్చును గనుక సర్వకర్మ లకు సంకరము కలుగునని భొవము, 

అవ. ఇెప్పినదూషణము నే వివరించుచున్నా రు. 

నో సర ర్వజా త్వా దిమ లై: స నితరాం “ హేత్వసంభవన 

విశేషం. హ్యను పాదాయ కర్త నైవ ప్ర పవ రల, 2౭5౮. ౧౮౭ 

దం-ఆ, ఈజీవునకు సకలమైనజాతి మొదలగు ధర్మములు కలిగియుం డె చేని బొ 

గా నిమిత్తము సంభవింవదు. విశేషమును గ్రృహించకయే కర్మ ప్రవ ర్లించనే 

ప్కృవ్తి రించదుగదా? 

ళా, త రక్లజ్ఞానముగలపురువనండు సర్వాత్మ క బ, ప్యస్వరూ పాభిన్ను డై యం 

న్నందున సర్వాత్మ కుండైయుండును,. అందువలన బ్రావా ౫ క్యాదిజాతులన్ని యును, 

బ్రవాదర్యాద్యా శ్రమములన్ని యును నాత_క్ట్ష వే శ్రయందు ౫లిగియుంశును గనుక 

బ్రవావేత్త యావక్కర్మలను చేయవలసియుండును గాని ఒక్కొ-క్క_క ర్యనుమా త్రము 

చేయవలసినటుల కనువడదు. కర విధులు. బ్రావాణళ్వాదిధర్మములలో నొకొ॥ొ_క్కవిశే 

షము నవలంధించి (సృవ ర్థించినవి గాని నర్వధర్మ సముాయము నవలంచించి ద్రవం 

చలేదు కర్మవ్రవృ్తి ల్లినిమి త్తంబైన బ్రావ్యాణళ్వాదిని శేషను సర్వాత్మ కబృవ్యాస్వరూపా 

ఫిన్న డైనందున సకలజా త్యాదిధర్మములుగల త త్వవేశ త్రయందు సంభవించదు ఆని 

భావము, . 

అప, ఓయీ! సర్వాత్యకబ్ర, కబ హతోటి జీవున.. క భేదము కలదు గాని,. అయినను. 

= నేను బ్రొవాణు-డను చేను కత్రి య నను జాత్యాదిధర్శ విశిస్టమైన స్థూల చేహమునం 

దభిమానము కలిగయున్నందున భేనముర్ను కలదు. అందువలన అధికార ళేదముమట్టి స 



110 _ వైషూర్య్యనీద్ధీ [అ- 

కర భేదము కలిగియుండును గనుక సర్వకర్శ సాంకర్యము స సంభవించదని వూర్వవతువాది 
శంకేంచుచున్నాండు. — 

వాక. సా దధి రథ్యాత్తాఖిమూనాత్. ౧౮౮ 

దం-అ. శరీరమునందు అభిమానము కలిగియంన్నందున కర రృనిథి (వృవించును, 

తా. స్పష్ట్రమా, 

అవ, సీవ్రాంతపరిహారమును చెప్పుచున్నారు, 

వాక్య. ప్రితి శో నె నైన్నవమ్. య ౧౮౯ 

దం-అ. ఈలాగని ఇెప్పితే యాలాగున ననగూడదు. 

వాక్టి. యస్తాత్. . ౧౯౦ 

దం=ఆ ఎంమేనల్ల లన౦ కే చెప్పుచున్నాము, వా 

న్లో న చాధ్యాత్తాఖిమానోఒవి విదుహోఒస్త్యాసురత్వతః 
విదుపోఒ పాన్టెసురన్సేత్ స్యాన్నిప సృులం బ్ర బ్ర హూదర్శనమ్. ౭౫.౧౯౧ 

దం=అ, తత్త్వవేత్త తకు చేవోఖిమానము  అనురస ంబంధ'మెనందున నంభ ఏింపదుు 

తత్తవే శ్రకు కూడా ఆసురసంబంధ మైన చేవాభిమానము కలిగియుండె చేని బ్రవ్మాసామా 

త్క్కారము వ్యర్థము. . 

తా. 'శత్వజ్ఞానము చేత ఆనురసం బంధ మెన ఆజ్ఞానమున్ను తజ్జన్య మైన చేవాత్తా 

భిమానమున్నో నశించినందున తత్త్వ 'వేత్తకు చేవోభిమానము జనించదు, కనుక ప్రతిని 

యతకర్తాథి కారము _ సంఛపించదు, క రాధి కారము సిద్ధిం చెడికాఅకు తత్త ఏవే.శ్తకు 

కూడా అజ్ఞానము అనువ ర్రించియుండునని అంగీకరించితిరేని తత్త త్రృసృవేత్తకు కలిగిన 

బ్రన్నాజ్ఞునము వ్యర్థమని వెవచ్చవలయుంను. ఎందువల్సనం కే త్ర _క్ష్వ్యజ్ఞునముయొక్క_ స స్వా 

వము అజ్ఞానమును నివ రంపం జేయునట్టిదిగదా? అట్టి త త్ర ద్ర కక్టునము పుట్టినప్బటికి 

అజ్ఞానము" నళింపనియెడల త త్త్వజ్ఞానము నిరర్ధకమకుట _విశ్చయను గనుకత త్త 

చేక్తకు అజ్ఞానముగాని తజ్జన్యమైన జేవహాభిమానముగాని లేవు గావున ప్రలినియత్రకర్తా 

ధీకారమున్ను "లేదు, అందువల్లనే సర్వక ర్య సాంకర్యము సం భనించునని భావముః 

ఆహ గతించినయర్థమును ఆ అనువదించుచు నో త్రరశ్లో కమునకు “సంగతిని చేయం 

కున్నారు. " 

వాక్య, అజ్ఞానకార్య శ్వాల్వేపిన్చ న సమకాలం నాపి శ్ 

మేపి జ్ఞానకర్మణో. ర్ల వస్తుతం త్ర, త్యాత్సంగతి 

ర స్తీత్యేవం నిరాక్ళతో' ఒపి కాశం కకం చాడవలం | 

బావా, ౧౯౨౩ 
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దం-అ. జ్ఞునకర్శ లకు కెంటికిని ఆజ్ఞానమువల్ల జని ంచుటు కలిగియున్న ప్ప టికి 

వరమార్థవన్తువున కథీనమైయుంకుటయును క కలిగియున్న ందున ఏక కాలముగా గాని శ్ మ 
ముగాగాని. 'సముచ్చయము లేదని నిరాకకింప(బడినవా(డైనప్పటికి కెబ్బునుగాని దర్భను 
గానీ అవలంబించి (పట్టుకొని వెప స్టాచున్నాండు. 

తా, ద్రీవ్యో'కా రా కారితాంతకికరణవృ _ల్లిజ్ఞానమనిన్ని యాగచానాదికము కర్మ 

యనిన్ని పూర్వ మే చెప్పియున్నారము. ఇట్టి జ్ఞానకర్య లు శెండున్ను ఆజ్ఞానముచేతపుట్టి 
నవె వై నప్పటికిని జ్ఞానము ప పరమార్థ మైన ఆత్మ న్ అవలంబించియున్న ందువ లన, కర్త వన 

మార్థమైన భేదమును అవలంబించియున్నందునను ఈ7౭ంటికి సమ ప్ర ధానసముచ్చయము 
గాని ఆంగాంగీభావసముచ్చయ ముగాని నంభవింవదని ఇపివజుకు నిరాకరించితిమి. ఈవ్ర, 

కారము నిరసించినవాడైనబ ప్పటికి ఫూర్వవతీవాది యు క్ర సంతరము లేనందున కాకక. 
_ వలంబన న్యాయముగా తిరిగి యాేవి పించుచున్నాడని భావముః నద ప్ర ప వావాములోం 

బడిన పురువుండు ఆ పృవావామును దాటుటకు దగినసాధనము దొరకనందున వ్రవా 

హములోంబడి వచ్చుచున్న రెల్లుదుబ్బును గాని కళదుబ్బును గాని ఆఅవలంబించును. ఆది 
నదీ వ్ర, వాహమును దాటించజాలనందున నిరర్థక మై యుండును. ఇదియే కాశకుళశావలంబ 

నన్యాయము. ఈ, కారము వ ప్రశృతమందుపూర్య వతు వాదిజ్ఞానకర, సముచ్చయవాదము 

నునిర్వహించుటకు గాను (వృబలయుక్తులు లేనందున దుర్భలమైనయం కిని గ్కహించు 

చున్నాడు, ఈయు క్రి జ్ఞానకర్శ సముచ్చయ వాదమును నిర్వహించ లేనందున నిరర్ధక మై 
యుండును, 

అవ. శ్లోకములోని మొదటిపొదములో పూర్వపక్షవాదియొక్క ఆశేవమును 
కనువణిచి మిగిలిన మూం౭డుపాదములలో సీధాంతవాది బరివారమును వెవ ప్రాచున్నారు 

న్లో, అశాభ్యాత్య ౦ పునర్యాయా దా శ్రితో మూఢతాం ఛజేత్ 
స కరో త్యేవ క-ర్తాణి క్రో హ్యాజ్ఞం ఏ వినివారయేక్. ౭౬ ౧౯౩ 
దం.అ. చేహాభిమానమును తిరిగి పొంచెశేని ఆజ్ఞానము నాశ శ్రోయించినవాం 

డగును. వాండు కర్త లను చేయశేచేయును. అజ్ఞానిని లీ వండు నివారించును? 

తా. నేను, 'చునుమ్యందను, చేను బ్రాహ్వణుండను అనే బేహాభిమానము త త్త § 
జ్ఞానికిన్ని ఆనుభ వసిద్ధ మైయున్న ది గనుక అనుభ వసిద్ధమెన బేహాభిమానము లేదని యు శివే 
నిరాకరింవందగదు, కావున తత్త ఏజానికినాలా చేవోఖిమానము శలదు. అందుచేతనే 
వ్రతినియత కర్థాధికారమున్ను కలదని వూర్యపకువాది యామేకించంగా నీ థ్రాంకవాది 
సమాధానమును చెప్పుచున్నారు. తత్వజ్ఞానికిని 'దేవశఖిమానమే యున్న యెడల వాండ్లు 



ia నై మ్య రృన్టీ సిద్ధి [ఈ 

త్ర _త్హ్వజ్ఞానము కలవాండే కాండు, అజ్ఞానము నొ ఇన శ్రయించియున్న వాండనే తలంచవలయు 

ను మేము తత త్వ్వజ్ఞానికి కర్ణ సంబంధము లేదని వెవ్వచున్నారము?ాని అజ్ఞానికికర సంబంధ 

ములేదని చెప్పన వారము కాము. అజ్ఞాని కర్మ లనువేసిలే. చేయునుగాక! సేవున్ను జేహః 

భిమానముగల ఆజ్ఞానికే కర్మ కర సంబంధముకలదని ఇెప్పుచున్నావుగాని జ్ఞా జానికి శెప్పినవాం డవు 

కావు. అందుచేత నీమిన్ని + హానిలేదని భావము, జేహాభిమానముకల వానియందు కనువడు 

చున్న జ్ఞానము ఆభావజ్ఞాన మే కాని తత కవక్షానముకాదు. తత్త జ్ఞానికి చేవోద్యభిమానము 

లేశ మైన నుండదని తౌక్సర్యము. 

ఆవ కత త్త జ్ఞునికి కర్ణ సంభవింపదశెడి కష్థమానంద మఆియొకయు కని 

వవ ్వచున్నారు.. వ. 

వాక్య. సిద్దత్వాచ్చ న సాధ్యం. యతః. : ౧౯౪: 

. దం-ఆ. “సద్ధమెనందున సాధ్యముకాదు. 

శా, కర్త 'యానోనది తత్త్వవేత్త త్రయొక్క. స్వరూవమైనందున సిద్ధదాపముగా 

మన్నది గనుక ఆనుహాగముచేక సాధింవందగినదికాదు అని భావము. 

ఆవ, ఎందువల్ల సాధించదగినది కాదం సే శ్లోకములో వివరించుచు న్నారు... 

తో _ సామాన్యేతరరూపాళ్యాం కర్గాళివాస్య యోగినః 
.. నిఃశ్వాసోచ్చాన్టవ త్త స్థాన్న నియోగ గ మవేతుతే. ౭౭. ౧౯౫ 

దం-ఆ. ఈజ్ఞానికె కర రృసామాన్య్యా కారది శేషా కారముల చేత ఆక క స్వరూవముగనే 

యున్నది. ఆ ఊాకువువలన ఉఊచా, ఫ్ వ్రసనిశ్శా వ్రసములవలె విధిని అపపేవ్షీంవండు. 

.. . తా, ఈలోకములోనివస్తువులలో కొన్ని సామాన్యరూవముగానో మజికొన్ని ఏకే 

మరూపముగా. నుండును.సామాన్యని కే షములలోం జేరక వేరుగా నుందువ దార్భమే లేదు. 

కర రయున్ను, సామాన్య ములోగాని విశేషములోం గాని ఆంకర్భవించియుండును. -“నర్వంఖు 

ల్విదం (బ్ర బృహ; యద క చ యన్నా స్తీ సిచ వివ పృవర్యి ఇత్యాది, పృ ప మాణములవలన సామాన్య 

విశేవవదోర్థమలం యావత్తు బ్రహ్మన్వరూవముగాచే యున్నందున కర ర్మయూన్ను బ్ర బహ 

న్వహవమే. త్ర త్త వేత్త త్త యుంన్నే బ్రవ్మాస్వరూపుండే. ఆయినందున కర్యయున్ను త (గ 

జ్ఞానికి స్వరూప మై యుంన్న౦దున సిద్ధము గానిసాధ్యము కాదు గావున విధిని ఆ జ్చీక్షీ ందదు. 

అయితే శ త్త్వజ్ఞానియున్ను విహితకృత్యములయందు క వ, వ ర్రించుచు నివ్నీ షీస్టకృత్యముల 

-యందు వర్థించుచున్నట్టు చూచుచున్నాను, దీనికి. కారనముమవశా తత్త వకుళా 

ఊచ్చాాసనిశ్శా్ససములకు, స్వభావము కొర రణమైనటుల వ్ర ప్రవృ ర్తినివృత్తులకున్ను న్న 

వమే కారణము గాని విధి కారణము గాదు, అని భాదము, కకచవజెడ ప్రపంచము 



౧.] సర్వ వెదాంతసారసం గ్రహము. [1వ 

యావత్తు బృవామేకదా? వీదికలదో ఏదిలేదో అడియంకయును వరమాత్త స్వరూజ మే 

యగును. అనగా ఏది విశ్లేవవదార్థ మో, RE సామాన్యవ దార్థ్ధ మో ఆడియంగ్రయం భగ 

వత్స్వ్యరూవ మనియే ఆర్థము. 

ఆవ, కఈప్ర శారముగా ఆభీదవాదనును నిరాకగించగా, బ ట్రవాన్వరూదము నర్వ 

దో ఛేదా భేదోభయరూవమై నం సునని "భీదా భేదవాది నిరూపించుచున్నా (ఢం, 
ఖా 

సాక్య, ఆసు కర్ణి . నన్నా / శ తే కం బృహ్హా. తథాచ బా లక్ష 

కర ణీ నంఫోవరః, సదా నేనవిషముయ తాష గయోి. ౧౯౬ 

దంట, అయితే బ్రహ్మన్వరూబము 'భీదాభేదోభయరూవ మవుంగాక. ఆలాగున 

ఇప్పిలే అక్జానళర్ష్మ లకు రింటికీని భేదాభీదావలం బనము క చిగియంన్న ందున శ్ఞానకర్న లు 

శిండును నంభవించును. 

తా. బృహ్మస్వరూదము 'భీదా భేదోళయరూవయమె యున్న దిగాని; “వలా భేద 

రూవమైగాని జేవలభేదరూవమ్వైగాని , యుండ లేదు, ఎందువల్లనంటే తత్ర తృషమస్యాదివాక్య 

ములవేత “ఆహం నోస్ ' య జెడీ అ భేదజ్ఞానము మాకసాధనముని వెచ్చంబడుచు 

చున్నది. ఇట్టి ఆ భేదక్ఞానను శృవ్గాయం దభిన్న శ్యము తేనియ కల శా్ర్రుములన చేశ నువ 

చేశించ బడదు. క్లగ ధ్రకరణాష్య నేక కారక (సాధన) ములచేత సాఫింజం దగినకర్శ 

యను “స నంతే శనం'కే జ్యోతిషమూ య'జే తొ స్ వార్యములచేగ వ్ర పతిపాదించంబడు 

చున్నది. ఇట్టి భేద్యాశ్తయమైన కర బ బసానుతిడ భిన్న త్వము లేనియెడల ఊద బే 

బడదు, ఆ థేదా శ శ్రయమై మైనక్ఞానమున్న “శేదాశ్ర శ యయమైనక ర్మ యున్ను శేదవాళ్యముం 

యందు (ప్ప తిపాపేంద ఎ వుదున సందున బ్ర: సున్న భిన్నా భిన్నోభయరూవమని 
నిక్చయి 0 ంపపేలయంంను గనుక కనక ర ౧కు నముచ్చయము చెద్చందగ యున్న ది ఆని 

జము, 

వం ఈ గదా భే వాడియొక్కనకమును స్వీగాంక వాది నిరసీంచు చున్నారు... 
Wry 

wa షి. చ్ ree వయ సనన ఇచి Maes, గుహా డో 

దం-ఆ, అందుల నివ్వదు ఆవతమే సంభవింవదు. 
కొ, బ్రవ్మయందు జీడాభేదములు నంభదిందునా నంభోవించవా యని పిదన 

విచారించెదము. లోకములో గూడా. భేదా'భేదన “ నొళబదార్థతన దు ౫ 

వించపని భావము, 
¥ | చా శోదవాని శంక్షిందుచు: న్నా సై ఆజ జపం 

. వొక్షిష్టి, నం కరణ! ( 

శస. 



Ca 

" దంఒఆ. నీమి శారణము? 

“ఈ, లోకములోగూడ నొకపదార్థమునందు. ఛీదాఛేదములు. కిండు సంభవించ 
వని ఉవ్వుట కేమి కారణము? భుటప టాదిపదార్థముల యన్నింటియందున్న 'భేదా భేదములు 

రెండు , పృశ్యత్షముచేశచే తెలియఃబడుచున్నవి వీగదాొ? యొటువ లెనం మొపటము శుక్లము. 

ద, వ్యమెనవటము సణమైన జ క్టత్వమున్న్య్క ఘటము మృత్తు అశెడిస్థలమందు కార్య 

మైోనఫఘుటము కారణమైనమృ త్తికయున్ను, ఘటము. సత్తు అని స్థలమందు విశేషమైన 

భుటుమున్ను, సామాన్య మైనస త్తయున్ను, సమానాధికరణముగా. శ యోగింపంబడు 

చున్న ందున వటత్ము శక కములకుముద టములకు సతాఖభుటములకున్ను భీదాబేదము 

క తామున్న మ శంభవే క ఇచ్పెడియెద్ం, అశ్నదుహొమములకు వలె 

సమానాధికరణ ప్ర యోగమున్ను ఏక కాలీనోవలంభమున్ను లేకపోవలయును , ఆళ్వమహి 
. షములకు కేవల భేదమే కలిగియున్నందున అశ్వము మహిషము అని సమానాధికరణ 

(వ్రయోగముగాని ఆశ్వమహిషము 'లేకకాలమునం జే కనుపదుటగాని 'లేకయున్నది. 

శీవలాబేదమే చె ప్పెడి యెడల వట జ్ క్లైదిశబ్దములు న కార్థములైనందున ఘటకుంభ 

.శబ్దములకువలె సమానాధికరణ ప్ర యోగము శేకపోవలయును. ఘటము కుంభము అని 
నమానాధికరణప్ర యోగము, శస గదా, ద్రన్యగుణములకు, కార్య =కారణములకు 

'సాణూన్య_విశేముబవన్ను, సామా నాధి కరణ్యము కనుపడుచున్నందున వీటికి భేజా 

భీజదోభ యరూపములు కలవని నిశ్చయించందగి యున్నది. గనుక లోకములోని వదార్థ 

ములు సూడ ఛీదాభేవోభయరూపవ ములు కలవని నిశ్చయింపందగి యంంన్నది గనుక లోక్ 

| ముఆోని వదార్థములనుగూడ _భేదాఫదోభయరూపము లేదని చెప్పుట. న్యాయము 

కాదని ఛానముీ 

ఆవ, ఈశంకకు వరిహారమును సీద్ధాంతవాది చెప్పుచున్నారు. 

"వాక్య. నహి. భినొ౭.యమిత్య ఛేదబుద్ధి మనిరాకృత్య భోద 

బుద్ధిః వదార్థమాలింగ తే, వీవం హ్యనభ్యుపగమే 
ఫిన్నా భిన్న ప వదార్థయోరలౌకికత్వం ప్ర వస జ్యెత. ౧౯౯ 

.దం_ఆ ఇది. భిన్న మైనది కాదసెడి య భేదబుస్థి సౌంలలేచే కాని, భేదబుద్ధి 
దార్థమున ందు6 గలుగదుగదా, ఈలాగున అంగీకరించని యెడల. ఛీన్నాఫిన్నపదార్థమ . 

౬కు తేలాకికశ్వమ (అప్రామాణికత్వము) ప, వస క్తమగును, 

తా. భేదాభేదము లొక దార్థమునందు కలవని చెప్పెడి శ్రూర్యపక్షవాదియొ 

క్కు. ఆఖిప్రాయమును నిచాధించెదము, అభేదము అనంగా భేదముయొక్క "అభావమా? 
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లేళ, భేదమునకు విరోధివదార్థిమా? లేక శేదమునకం శె అన్య మైనపదార్థమా? భేదము 
యొక్క. అభాపమంటేరా? ఛేదమున్ను కదభావమున్ను ఒకచోట నుండ ' చేరవు, భేద 
మునకు విరోధెియంటిరా తేజ స్తిమిరములపలె వరస స్పరవిరుద్ధములైన భేదా భేదము 
శాకచోట. నేలాగున నుండగలవు? భేదముకంకు ఆన్య'మే ఆ భేదమంటిరా రూవరన 
గంధథాదులున్ను శేదముకంయే ఆన్యము.లై నందున ఆపికళూడ అ భేదవ్యవవోర యో గ్యములు 
శావలసీయుండును. ఎచ్చట ఆ భేదబిద్ధియుందునో ఆచ్చట 'భేదబుద్ధియుం డదు, భేదా 
భేదములు వరస్న్పరబాధశములు గావంక నొకవదోరమునందు నంద చేరవు. ఈలాగున 
అంగీక ఏం చనియెదల 'భేదా భేదములతోంఘాఢియంన్న వదార్థను తఈలోకమునందు 
ఏ ప్రమాణమునళు సోచరించనందున ఆప్రమాణికమని వెబ్చవలయును. ద్రవ్యగుణాదుల 
యందు. ? దా భేదములున్నందున సామా చాధిక రణ్యము కలిషినదని చెవ్వట్ ఆయు క్తము* 
“సోఒయం జేవద క్ష! (ఆ దేవదత్తుండే యి దేవదత్తుడు అనెచుస్థలమునందు చేవదత్తుని 
యందు ఆ గదమున్యూ త్రము కలదుగాని భేవముకూడ లేదు, అయినను 'దేళశాలాది 
సంబంధము చత భేదమును కల్పించుకొని సామానాధికరణ్యము | ప్రవ ర్తించినది. ఆప్ర 
శారదే ౫ దృవ్యగుణాదులయందును ఆభేదమేగాని "భేదము లేదు అయినను కల్సి తళ 
దము నపలంబించి సామానాధిక రణ్యము ఎసృవర్థించినది. కనుక ఫ్లేదాశేదనల రెండు 
వరమాగ్గి రూపముగా నొకవస్తువునం దుండజేరవని భావము, దృవ్యగుణాదులయందు 
భేదమేశాని 'శేదము లేదే విషయము శారీరక భాష్యము ౨ ఆధ్యాయను, ఈ పొద 
ములో “వరి గ్కవోక్యం శమనపేయాయ నే? ఆనునూ శ్రే ములో విస్తారముగా చ్ నిషా 
కించ ఖు శిర న్నది. ఆది నిండ క ీ న మెనందునను గ్రని న సరఖీతిచే చ నిచ్చట విసరింపః 
బడలేదు. 

అవ లోకములో స్ప వ్యగుణాదుబయందు భే దాఖేదములు సంభవించిలే ; సంభ 
రచునుగాకక్ భర బ్రహ్మాయందుమాత్ర, ము కిన్నా ఫన్నో భయరూవత్వము నుతశాం' (జౌ 
న 3 సం. ంతదేని చేరుకున్నాడు. 

pe ih సంబ సి సీ సమ epg Tr నై in Ie శ్రే తపు? నయ 

SU! న. ఫ్ AR ps ము గ్ wa (న స త్. mn 

సదు అయినను చమాణరహిత మైన యరము ఆశృాయించంబడదె నేని అప్పును 

న్స దా భీదదతములను ఆంటిని ఆంగీకరిరచినందునీ ఆభిన్న మను పశ్స్మునందు. ట్రా 
శ్వరూవము ద దుకిఖి ములు కలది ఆగును. 

ములో కి ఇంగీళరించిననో వరమాత్త శిర్నకిన్నా భయరూవమని కెద్వుటకు 
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వ్రమాణమే లేదు, శ్రోతియం బెచ్చటనైనను- బ్రవ్మా భిన్నాఖిన్నమని చెప్పినది 

సృకపోయినను బ్రవ్లా భిర్నాఖిన్నమని _ఆప్రనూణముగ సంగీకరించితివా? ' 

we ప్రశ్యగాత్మకం మె ఆభిన్న (డై నందున వ చా యొక్క. దుఃఖమువలన 

చున్న ద దుఃఖములు కలవా6 డగునని భావము, ee 

. ఈయర్గమును శ్లోకముతో విసరించుచు ఫూర్వవతచాదిని-వ వరినాసిం 

నవళారికను స చేయుచున్నారు 

వాకు, అత ఆహ. we 

'దర.అ,. ఆెహీొతుపుపలన నిట్టు వెప వ్వచున్నారు... 

- తా. ఖిన్నాఖిన్న పాదములో బవ్మా అ భే దాంశమునుబట్టి పృత్యగాత్యరె 

దుఃఖములు కలవాం డై యుండునోగ నుక నాముందు చెవ ్ పంబో యెడు ఆర్ధ మున 

చున్నాము, 

న్లో. నినలీన్నం వి శే క్చే ద్దు కషి స్యా కృష శే శే ధ్రువమ్, 
సేవషదుఃఖతా చ స్యా సహో వ వ పృజ్ఞాతనాదినామ్. 5౯ 

దంంఆ. విశేషములతోటి సామాన్యములతోోటి బ్ర బహూ భిన్నా భిన్న మే 

పత్షమునకు శ్రా దుఃఖ ములు గలవాండగును. ఇది వాస్తవము. ఇదిగాక సక 

యొక్క దుుఫమేలు. కలిగియుండుట యంును సంభవించును, ఆక్క చాదుశై న మార 

బుస్టివిశేషము నిండా ఆశ్చర్య మైనది. 

ఈ, ఈలోకములోనున్న విశేవవదార్థములతోటి. సామాన్యవదార్థమ 

బ్రవ్హాకు అన్నిటితోటిన్ని బ్ర బృవాకు ఛీదము అభేదనున్ను పరమార్థముగా గలవ। 

చెప్వదున్నావు. అప్పుడు ప్రశ్యగాత, తోటి. అభ్గిన్నమైయున్నందున. ట్ర బ్రవ్నా 

వృశ్యగాళ్మ యొక్క. దుఃఖములు దదూవనత్తు కలబైయుండును, ఇదిగాక. బ్ర 

క్యగాత్మయొక్క- దుఃఖములు కలనిగాదు. సర్వవ, త్యగాత్మః లతోటి. _అభిన్న మెం 

దున సర్వ, క్యగాక్ళ ల సకలవిథయెన ' దుకిఖపుంజముకల దై. యుండును, అం 

"మోకోసాధనముల ననుష్టించుపురుమ. డు అంతకుముందు . స్వక్రీయమైన దుః 

(క్రము కలవా డైయూండి మోక్షమును బొందినక్షిదప ద్రవ్హాశాదాక్శ బ్రమును ' బొంది 

సకల క్యగాక్ల లయొక్క. ఆ శేషద!ఖములుకలవాం డై. యుండును, గనుక. ఖే 

వాదియొక్కవతమునందు మోతముకంతకు సంసారమే. మంచిదిణానున్న ది. అన 

నందస్వరూపుండని సకలవేదాంతములయందు. ఫఘోషింపంబడుచున్న వరమాత్య ( 

దు! ఖసంబంధమును - ప్రతిపాదించుచున్న భేదాభేదవాదులయొ క్క. వ్ర క్ట యిం! 
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. నీయమైయున్న దో పండితుశై నవారు పరీక్షీంపుండని భావము. ౭.౨. శ్లోకములో 

భేదాభేదచాదనిరాక రణ ము జ్ఞానక ర్మసముచ్చయమును నిరాక రం చెడికొణికు చేయబడి 

నది. ఇచ్చట ఛేదా భేదముల కొకచోట సంగతి కలుగదని ఛ్లేదా భేదవాదస్వరూవమే 

స్వతంత్ర, న ముగా నిఠరాకరింవంబడినది. గనుక పొనరు _్యములేదు, ఈ భేదాభేదవాదులం 

సర్వవదార్థముల. శై నె శాంతికములని ఒకవిధమైన స్వభావము వెటియందున్ను లేదని మెము 

చున్న 2 నేనుతములోం జేరందగినవానై యున్నారు. గనుక డైనగంధి వేదాంతు లని చె 

పృదగియున్నారు. 

ఆవ. ఊ _త్రరళ్టోకమున కవతారికన నేయురున్నాదు = 

వ్య త్రస్తా త్సమ్య 7 వాభిహ్హితం క్ హో న సమ ముచ్చ 

య ఇత్యుపసంహ్రియతే.. ౨౦ ర్త 

దం-ఆ. అఆ కారణమువలన జ్ఞానకర్య లకు సాంగత్యము లేదని నమీవీనము గానే. 

వెన్చంబడిన దని నిగమింవం బడినది, 

తా,. భెనాభేదవాదమే ఆ ప్రమాణిక మైనందుక ఆ ః భేదాభేదవాదులచేం. జెచ్చం 

బడిన జ్ఞానక రన ముద్చయవాదమన్న య క్రముగా నుండలేదని మేము చెప్పినది సరిగా 

నున్నదని సిద్రాంతవాది జ్ఞానకర్మ గమాచ్చయనాదనిక్గానర్యును నమౌ_ప్పనొందించుచున్నా 

రని బావము, 

న్లో, తమోాంగత్వం యథా భానో రః కీతాంగ తా యయా, 
వారిణశ్చోప్త తాయద్య్వద్ జ్ఞాన స్రైన్టవం క్రి యాంగ తా.౭౯..౩౦ ఈ 

దం-అ. సూర్యునకు అంధకారము. అంగము గానుండుట ఎటువశెనో, వష కి 

చల్దదనమంగము గానుండుట ఎటువశెనో, జ్ఞానమునకు కర్త అంగముగా నుండుటయును, 

జ్ఞానము కర్మ కంగముగానుంగుటయుూ నటువలెనే సంభవించదు. ee 

శె, పరపరస్పరవిరుద్ధము లై 'సూర్యాంధ కారములకును, వహ్నీ శై వైత్యములకును 

జలోన్ట్య్యముల కంగా ంగీభావము అన్యోన్య ముగా "లేనటుల జ్ఞానమునకును . కర్త కును వర 

సృరాంగీభావము లేదని భావము, i . 

. అవ, శీయీోా! శేపలకర్ష లుగాని. జ్ఞానసహితక "ర ర్రలుగాని మోత్షసాధనములుగావని . 

సిరాకరిం చినందువలన శేవలబ్టానమే. మోకసాధనమని.  'నిశ్శయిపంబ జెనుగచా, ఊఉ తర. 

గ్రంథము శ్రవ _రించుట శీమి కారణమని తటస్థపురుషుండు శంకింపగా. (వ్మమేయమాను 

ప ప్రతిహాదించినబ్బటికని పూర్వవతవాది చెప్పిన. కం కూల నన్నింటిని. నిరాకొరేం ఛనియెడల 

సిర్థాంశవాది మ మత్రమువలె  పూ-ర్వవాదియొక్క-ముతమున్ను. యు కోయు క్షే. _యాగునని . 
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భ్రమ నొంది ఫూర్వపత్వాదిముతమును'హాడా ఆదరింతురు 

నిటువంటిభ్యాంతి కలుగకయుంశుటకొజికు క్రమము?” వ్లూర్వవతవాదియొక్క 

కలను నిరాకరించుట కుత్తర గ్రంథము ప్రవ ర్రించుచున్నది యని తటస్థపురువు 

పరివారించుచున్నారు, 

వాళ్ళ. యథోకోవవ త్తిబలే నైవ ఫూర్వవతస్యో తారిత 
త్వా ద్వ క్షవ్భం నావేషిత మిత్యతః ప్రతివత్హికర 
వత్చూర్శవతువరిహోారాయ యత్కించిద్న” క్షవ్యమిత్య 
త అద మిదియే, ౨౦౫ 

దం-అ. ఇంతవజికు శెప్పినయుప్తలయొక్క_ సామర ర్ధ్యముచేతనే పూర్వ 

నిరసించంబడినందున యింకను వెద్చనలనీననవిషయ ము శషేంచియుండళేదు. న్ 

 ణమువేతచే వ్ర తిప ల్లి లకర వలె పూర్వపత్మును 'పరివారించెడికిొ ఆకు యేజైననో 
ము చెప్పవలసీయున్న దని ఇందుసలన ఊఊ క్రరగ గ్రంథము చెబు వ్పంబడుచున్నది. 

తో, ౨౪6వ శ్లోకము మొదలంకొ కాని ౭లో వ శ్లోకమువజకు ెపి ప్పీనయు క 
జ్ఞూనకర్శ స సముచ్చయ వాదము నిశ్ళేషముగా నిరాకరించంబడివది. కనుక నింకోని 

చెబ్బపలసీనవిష యములేదు. అయినను ఫూర్వవక్షవాది చెపి ప్పిన యావత్తుయుక్తుల। 

డించినలాాని జ్ఞానకర రృసముచ్చయవాదమునందు శృ, శద్ధం బుట్ట్రకుండనుండ మ, గనుక 

నిమి త్తమె, gy "ప త్తీకర్మవలె వ్రూర్యపతయు కుల న ల నన్నిటిని. నిరసీంచుట -కారంఖి 
న్నారమని 'ఫొవము. ఒకకర యం దువయోగింవంబడిన ద ద్రవ్యము (వస్తువు) ఆకర 

_కినొందినపి మట పరిత్యజించుట వ్ర వలివ _ర్రికర్ళ ర యనంబడు. ఇందుకు వు 

చర్వితమైన 'తౌంబూలమును బంగారు పాందానాయం దుమియట ఇతి ప_తికో! 

లోకములోని దృష్టాంతము. యాగమునందు దీ శనొందినయజమానునకు కండూలి 
రణార్థమై కృష్ణమృుగవిపాణము. (లేడికొము నిధింపంబడియంన్నది. యాగదీశ 
మందు. కండూతినివారణకర్మ యం దుపయోగించినకృష్ణమృ గవిషోణము దీ? 
నొందినపిదవ ఉవయోగించనందున స్వతః పరిత్యజించవలసినవై యున్నది. 
నను “చాత్యా'బే కృష్ణవిసాణ  ముళ్చ కేల్” ' ఆవి చాళ్వాల బేశమునలదు కృష్ణ 
మును. విడువవలయంనని నియమము నిధింవబడీయున్నదది. ఇచ్చట కృష్ణమృగ 

మును ఇాత్వాల చేశమున .విన ర్లించుట పృతివర్తి త్తికర్శ నవాంబడు, ఈవ్ర శారమేనీ' 

స్థాపనార్థమై' ప్ర ళు రిషోదించిన వూర్వవతయుక్తులకు కిద్దాంకస్థాన నానంతరమ 

త్యాగము స్వతకి పా వ్షమై యున్న ప్పటికి దూదణకథనచ్రార్యకముగా చే వరివారి 

మందబుద్ధిగ లవారు 



౧.] సర పదాంతసారసం గృవాము, L19 

సృలివ త్రికర వంటిది యని తెగియవలయను. కృష్ణమృగవిపోణమును బాక్వాలదేళమం జే 
నియమము? వరిగ్యజించుటకు ఫలము ఆపూర్యము, సృకృకఠ మందు వూర్వవతయు ks 

లకు దూషణ కఠినఫ్రూర్వకముగా వరినారించుటకు (సృయోజనము మందబుద్ధిగల వారికి 

ఫూర్వవతవాదిమకమునందు శ, శద్ధపుట్టకయుందుట, చాత్వాల దేశ్రమనం గా యాగ్వశవును 

హీసీంచినచోటు.--- 

నో, “ము “కే ప్ (క్రియాభిన్పిద్ధళ గాది త్యాద్యనుచితం బహు, 

యద సా కవన్యాయష్యోం య్థ్ధా న్వ్ [నే నోచ ద్య తే, JO, Sok 

దం-ఆఅం మోతము కర ర్శలచేతనే సిస్థంచుచున్నందున జ్ఞా జానముతోోటి ప్రయో 

జనము లేదు. అని ఇదిమొదలు అనుచితమైన య నేశమును జేనినిచెచె వ్పెనో అది యెటు 
వలె న్యాయముకాదో అప ఇప్పుడు వెవ్చంబడును, 

తా, మోతను నిత్యవ్రైమి త్తికకర్య లచత్ర నే ప్రూర్తించును. గనుక జ్ఞానము నిరర్ధ 

కమని ఇటువంటి ఆనేకముశైన ఆయు క్రములను శర్వవకువాది ఇస్పియున్నాండు 
ఆదిషయములన్ని యు న్యాయయు క్షములుకాపని తోంచేలాగున వృతిపొదించుచున్నా 

నుని భోవము, 

ఆప, ఆందులో ముందుగా ౧౦ఒవ శ్లోకములో చెప్పినయంం శ్రీని అనువదించి 

నిరాకరించుచున్నారు, 

వ్ . చనా యాం నెం ఇవ్ట్నాం న తిమ్మ వానాంచ స ee 5 తె 
wore జస షర nN 
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దర. శామ్యక ర్మ అయొక్క నిష్మికర్త గ్్లయొక్క యు ఇ+పరిత్యాగము 

శృతికి చేయం బడినదో ఆప్పతిజ్ఞ అను న్థించుటుకు శక్యము కాదు. 

కా. వూర్వ్యవత్వు వస సం ప్ ముల మోగర్భియగు వాయ బ(ోోతిష్టో 

మాది కొమ్యుశర్మి ను, గురాపానాడి నిషిద్ధకర్న అను పరిత్యజిందపలయునని వెళ 

చేనియంన్నాండు గాని దానిని ఆనువ్దించుటకు ఎవరికిని శక్యమైయుండదు. అనలా స నిషిద్ధ 

కర ఉను శామ్యకర్మ లను నిశ్శోషముగా విడిదియుందుటకు యెటువంటివారికి జూడ్ 

హాస్యరు కాడని భావము, 

న. పూర్వవడవాది 4 శంకించు (వ్రశ్న చేయు) చున్నాండు, == 

EMT 

దం వమి *₹'రణము? 
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తా. కామ్యనిషిద్ధకర్శ లను నిశ్శేషముగా విడిచియుండుట శక్
యము కాదం తెన్ 

ొందువలన శక్యము కాదని భావము. 

అవ, సీన్టాంతవాది ప్ర వ లీవచనమును చె వ్వుచు, ఏ కూయేత్చగలపుడముంయు శ 

మో మేచ్భగలుగకముందు తాను చేసి సినకామ్యునిషిద్ధమఃలను విడువవలయునా? 

"మొ మేచ్చగ లిగినసిదప కామ్యనిషిద్ధములయొక్క- ఆనుష్టానమును విడువవలయుణా? 

వికల్పించి:. ఇందులో మురటివకమ శక్యముకాదని శో ఇెప్వచున్నారు. 

య 
భ్యాం నివృ త్తిస్పంభవతి ఆరబ్ధఫలసో్యోపభా ఈణేన,అనా 

రబ్బఫలసాసాశుభన్య ప్రాయశ్చిత్త తె రితి, ౨౦౯ 

దం-అ. ఉత్ప ల్సి తినొందిన స్వరావముగల కర్మ కు రెండు (్ర,కారముల (బబు 

చేశ నివృత్తి (వినాశనము) సంభవించును. ఆరంభిచినఫలమున్ లకర, కు అనుభ 

చేతను, ఉపక మింవంబడని ఫలముగల పౌవకర్శ కు హ్రాయక్చి త్త తములజేతనని.. 

వొశ్ళు. కరణ్ హా నివృత్తాత,నో దాషభార్టిం పృకాశాొ 

త పురుములయొ క్క మునోవాక్కా_-య వ్యాసారముల చేత కామ్యక ర 

నిషిద్ధక ర్మ గాని స్వరూపమును లభించును. అనంగా జని ౦చునని, యర్థము, జన్మ 

కదం నాకర్మ్య లం ఆరబ్ధఫలములని ఆనారబ్దఫలములని 'కిందువినములుగా శర్వ? 

తమతమఫలముల నిచ్చుట కారంభించిన కర్త ఆరబ్ధపలములని, శముఫలముల నినో 

ముందు నిచ్చుటకు కని పెట్టుకో నియుండునవి 'అనారస్థ్రపలములని. చెవ్పంబ శ ను మ 

నారబ్దఫలక ర్మ లు అనుభవము'దేక'ే నశించును గాని మలకియొక దానిచేత నళించవు = 

రజ్ఞసలకర లలో పౌవకర్శలు శాస్తా స్రో కకృచ్ళ)చాం డ్రా దాయణాదిసాయక్సి త్త త్రయుం। 

నళించును. పుణ్యకర్శలు ఎంక కాలమాన కైనను ఆరబ్ధఫలము లై అనుభ వముచేత్ర న్ 

చును, గనుక అను వప్రాయళ్ళి త్త తము లనెడి శండుప్ర .కారములంతచ్బ మజియొ కా 

ము లేదు గావున . అనుష్టింపం బడిన 'శామ్యనిషిద్ధకర్తలను విడిచియుంవుట వ్! 

దని భవము 

అవ. పీయా! 'కీయంతే చాస్య కరాణె కసీ క్ దృశే వరావలే” ఆ 

శ తి జ్ఞానముచేత కూడా. సర్వకర్శ లకు నివృ శ్రి రివెక్యచుండగా, అనుభ వప్రాయు 

మలక మణియొక ప్రకారము. కర్త నివ -ర్హక మెనది లేదని. మేలానన పే వెచ్చ 

నని పూర్వప వతవాది యా షేపించునని తలంటి సీస్గాంశథాది వెద్వుదున్నా (డు ===. 

క్ట. త్ర తీ యోజవి త్యాగ ప్ర కారః ఆకర్రాత్రావబోథాత్, 
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స త్యాత క జ్ఞానానభ్యువగమాత్ భవతా --నాభ్యు 
గమ్యు'కే. ౨౧౦ 

ధ౦=ఆ. మూం డవకర్శ త్యాగ్యవు, కారము కర్చృత్వొదిసర్వకర్మ శూన్యమైన వర 

మార్త్యస్వరూపముయొక్క_ జ్ఞానమువలన సంభవించును. ఆది ఆత్మ జ్ఞానము నంగీకరించ 
"నందున నీవేత నంగీకరించంబడదు. . న 

శా. అనుభవస్ర్రాయళ్ళి త్రములకంకు మణీయొకసర్వకర నివ ర్తకమగు మూండవ 
ప్రకారము కలదు. అది సర్వో పాధ్యనవచ్చిన్న మె అనం తానందచిద్ధ న వై నమై అద్వితీయ 

మైన వరమాత్త్మ్యయొక్క స్వరూవజ్ఞాన మే. ఈవరనూత్మ స్వరూవజ్ఞానము . ఆరబ్ధఫలముల 

కంశేం నితరమ్మలైనయావత్క_ ర్మ లను అన్నిజా్యల దూదిపింజను పేహాంచునటురి నిరవ 

శేషముగా దహించును. అట్టి పరమాత జ్ఞానమును నీవు ఆంగీకరించలేదుగచా? కనుక. 

నీయభిప్తాయము వేత అనుభ వస్రాయళ్ళి క్ర కములు కండే కర నివ ర్రకములుగాని మూడ 

వది శేజస శెప్పి నారమని భావము. కార్య శారణన్వరూపుండై దైన ఆవరమాత్త సాశాత్క. 

౦వంబడ?గా నీముముత్షువుయొక్కం. సర్వకర్మ లు తయించునని వ్రక్యర్థము. . 

ఆవ. ఓీంబాకీ శెండుప్ర కారముల చేత చే కర్మ లకు నివృత్తి తి కలుగుగాక! అందు 

వలన మౌ. “కేమిలో సము? ఆన్” వ్రూర్య్వపక్ష వాది 'ప్రశ్న చేయనని తలంచి యిందు 

వలన ఛశ్రూశ్వవత్ వాదికి, కలిగెడిలోపమును (వోనిన్సి వ. చూపించు 

వాక్య. తత (త, యాన్యనువభు కృఫలాన్యనార్ధఫలాని. తానీ 

కగరేణాపి శకేనచిదపి న శక్యం లే పరిత్య కర కమ్. ౨౧౦ - 

దం-ఆ. వాటిలో, నేకర్త లారంభింవంబడని ఫలముకలవి. గనుకనే. ఆనుచవింవం 

బడని ఫలముకల టై యుండునో ఆకర రలు, ఈశ్వరుని చేతయహడా _ ఎవనివేతంగూడా 

వరిత్యజించుటకు శక్యములుగావు. . వ 

. తా, కర్మలు తమతమఫలముల నిచ్చుట. 'కారంభించిలేగదా ఆ ఆకర కృలయుక్కఫల 

ము లనుభవింపం బడును , అనుభవించి లేగదా కర లకు నివృత్తి గికలుగవలయును. కర్మలు 

తమఫలముల' నిచ్చుట కారం భింపనపుడు ఆకర ర్యములయొక్కు ఫలము. లేలాగున అనుభ 

వింవంబగడును? ఆనుభవము' కలుగకముందు వాటిని: పరిత్యజిం చుటకు పరమేళ్వరుండున్ను 

సమర్థుండుకాందు. మనవంటివా ేలాగున శక్తుటగుదుము: గనుక మో మేచ్ళనలవాండు 

శామ్యనివిద్ధములనన్నింటిని | విడువవలయునని. నీవు. చేసిన ప్ర వ్ర తిక -సిద్ధించకపోవుటయే 

నీకు లోవమని, భావము. |. 
16. 
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అవ. “ఓీ౧ోాకీ ఆరష్థనలము లై లైన కర్మలను విడుపంగూడదా. యంకే అదియుునం 

త క్యముకాదని చెప్పుచున్నారు. 

వాక్య. అ థారబ్ద్ధఫలాని క్యంజకే తాన్యపీ న లంక త్య 
కమ్. ౨౧౨ 

దం-ఆ, మణళియొకచతమునందు ఆరబ్ధఫలము లై నకర్త, లు విడువంబడు నంటి ఈొ 

అవియును విడుచుటకు శక్యములు గావు, 

భా, అనారజ్ధఫలక ర్మ లను పిడుచుటకు శక్యము కాకపోయినప్పటికిని ఆరబ్దఫల 

కర్యలను విడుచుట శశ్యమైయుండదా యని మరు తలంబెదలే మో... అవియునో * వైజ్ 

ము శక్యము కాదని భావము, వు. 

ఆవ, వుూర్య పక్ష వాది శంకీించుచున్నారు = 

వాక్య. కీం కారణమ్? ౨. య. ౨౧8౨... 

దం_.అ. నీమి హూతుపు? . .. 

తా. ఆనారబ్ధఫ లకర్మలు ఆను వస్థితములైనందున (సమోవమునకు రాకయున్న రా 

దును త్యజించుట శక్యముశాదని. యంటిం. అది సరిగా నున్నది.  ఆరజ్ఞఫలక ర్మ లు ఫలు 

మును ఆరంభించి యిచ్చుచున్నని. కనుక ఊవస్థి తములై (సమావగతములై ) కదా 

యున్న వి, ఏటిని త్యజించుట సులభ మైయుండం గో వీటినిన్ని కృజించుట శక్యము కాదని 

చెప్పుట "కేమి కారణమని భావము. Pp 

ఆవ. సస్టాంతవాది. ముందు గా సం'శీపమె మెనవరిహారమును ఇప్పుచుస్నా రు, 

వాకస్ట. అనివృ తే: . అ న చవ పై ౨౦౪౮ 

_ దం=ఆ. నీవ రించనందువలన, . 

శతొం ఉత్పన్న మైనకర్మ కు ఆనుభవముగాని ప్రాయళ్చిత్త తముగాని సంసిద్ధవైయంం 

న్నది. గనుక అనుభవము ప్రా ర్థిగాకమునుపు, ప్రాయళ్చిత్తమును . వేసీ సికొనకమునోసు 

ఆరబ్దఫలకర్య నివ' .ర్రించనందున త్యజించుటకు శక్యము కాదని భావము, 

. ఆవ. ఈవెన్పనయర్థదు శే నివరించుచున్నారు,.= యం. 

వాక్య, అనిక్ట త్తం హి చికీర్షితం కర్మ శక్య లే త్యక్తు కం. . ప్రవృ 
త్రినివృ త్తీ ప్రతి కరు స్ఫాష్టకంకాస్ట్రర్ నివృశ్తే తు కర్మ. 
ణి తదసంభహ ద్దురనున్తే. ప్రతిజ్ఞా తార్థః, ౨౧౫... 

దం_అ,.. శ్రవృ శ్టైనిప్ఫర్తులను హారి క్ష కక స్వాతంత్ర ్ర్మా. కలిగియంన్న్న ఆ డ్ 

దును ఊక న్న ము కాక క్రయుండి చేయ రిర్భయించం బడుభున్న కర్మ విడుచుటకు శక్యమై 

on 
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యుండును. క్ల _ర్త ఉత్పన్న మైనవీదవ త్యాగము సంభవించనందున 

బడినవివయము 'తనుష్టింప శక్య మెనదికాదు.. . 
తా. ఒకపురుషు(డు పుణ్యకర్త ను గాని పొవక ర్మ నే గాని చేయవలయునని ముం 

దుగ సంకల్పించి పిదవ తదనుకూలమెన వ్యా పారమును చేసిన పుణ్య పాపకర్మ లుక్చ 
న్నములగును.. సంకల్సించిన కాలమందు ఆపుణ్య పొవ వకర్శ లు పుట్టనందున అవ్వు. డాకర్ష్మ 
లను విడువవలయంంనం తు నిడువవచ్చును. ఎందువల్లనం శే ఒక కార్యమును చేయందం 
చినవాండు సంకల్పించినతరువాత నాకార్యమునందు ప్ర పువర్లించిచేయుటక గాని ఆకా 
ర్యమునుంచి నివ రించి మానుకొనుటకు స్వతంత్రుడై జైయుందును.. గనుక సంకల్పించిన 
కాలమం జే కర రృలనో విడువవలయునంకే విడ 'వవచ్చును. కర్మలు వ్రూర్థిగాం జేయ 
బడినతరువాత ఆ అనుభ వప్రాయళ్ళి త్త తములచేతణే వాటిని విడుపపలయును గాని మజీయొశ 
విధముగా విడుచుటకు శక్యముగాదు, కావున క "మ్యనిషద్ధకర్మ లను క్యజించవలయంనని 
మారు ప్రతిజ్ఞ వేసిన అర్థము ఆచరించుటకు మూత్రము శక్య మెయుండదని భావము, 

కుం. ౨౦౮వ “వాక్యములో వికి స్పంచిన నిండు వతములలో రెండవవత్మును 
నిరసీ నించుచున్నారు..._ | 

వాక. అశ కష్ట ప్రతిజ్ఞానాచ్చ. . ౨౧౬. 
దం.అ. శక్యముకాని యరమును ప్రతిజ్ఞ శేసినందువలనను కామ్యనిషిద్ధకర్థాన 

నవత్షమ అసంగతమని అధ్యాహారము. 

శా కా మ్యనిషిద్ధ ద్దకర లను త్యజింపపల యునని మేము ఇవ లేదు. ఆకర్శల 
యొక్క. అనుష్టాన మున ' బరిక్య జింవవలయునని. వ్రైవ్సీ స్పినామని, యంటిర- శక్యముశాని 
దానిని మారుప ప్రతిజ్ఞ చేసినందున కామ్యనిషిద్ధక ర ర్లానుష్టానమును పరిత్యజింవపలయున ెడి 
వతమున్ను గంగత మెనదిశాదు. 

అవ. .ామ్యల్ట్తానష్టానదశ్యాగము ఎందువలన క శక్యమశాచం చే శ్వ 
చున్నారు. = 

ను. 

వాకు, న చ శక్యతే ప్ర ప తిజ్ఞాతుం యావజ్జీవం శామ్యాని వ్ర వతి 
పిద్ధాని చ కర్తా న కరిప్యోమోలి, సునిపుణానా మపి. 

- సొమ్షోపరాధదర్శనాత్.. a 2౧౭. 
దం-అ, (బ్రతికియ ండునంత్రవరకు ౩ మ్యకర్యలు నిషిద్ధకర్శ లు ఏ చేయనని ష్ తీజ్ఞ 

వట్టుటకు' శక్యము కా. దు. మిక్కిలి 'సేర్పరు.కుంగూడ సూక్ష ము వై నతభ్వలు 3 శాన పన్ను 
చున్నందున, . 
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తా. ఈలోకములో మిక్కిలి పౌరమార్థి కులై యుండి ' యథాశాశ్ర్రవా 

సంచరించవలయునని నిశ్చయించుకొని కొంచెమెనను (వృమాదములేకుండా క్రాతస్యా 

కర్తల నాచరించునారి యందుకాణా కొన్ని అలిసూత్త ములైన ఆకా శ్ర్రీయ్య కృత్య మూ! 

సంభవించుచున్నవి. కావున (బ్ర తికియుండెడి కాలమంతయు కామ్యకర్శలను నిషిద్ధ క. 

లను చేనో జేయకయుందునని సంకల్పించి ఆకారముగా నాచరించుటు యొక 

వంటివారికిని శక్యము కాదని భావము. | 

అవ, ఈవక్షమునం'బటే మణీయొకదూపణనును చెప్పుచున్నారు. 

వాక... వమాణాభావాచ్చ. ౨౧౮ 

దం=-ఆ. పృమాణము లేనందువల్లనున్ను ఆనుస్థానపరి త్యాగ వథము “నంగ తతి 

కొదని ఆధ్యా హారము. 

తా. ముముత్రువు కామ్యనిషిద్ధములను వరిత్యజించవలయునని శ్ర స లిన స్తృతులుః 

నొక వాక్య మైననో శకి స్పినదిలేదు, గనుక శామ్యనిషిద్ధకర్తానుష్టానవరిత్యాగవ టను & 

రించందగినది కాదని భావము, 

అవ, ఇెప్పినఅర్థమును వివరించుచున్నరు... యా 

వాకస్టి, న చ ప్రమాణ మ ని మోత.కామో నిత్యనై వ మిత్తికే. 
ణీ చర్యా త్కామ్యువ ప తికి పిద్దే' చ వర్దయే. చారబ్ధఫ లే 

చోవభోగేన తవ వయేదితో ౧౫ 

దం=అ. మోక్షమును కోరినవాండు నిత్యశైమి శ్రి త్తికళర, లను. చేయనవల మం? 
కామ్యనిషిద్ధములను విడువవలయును, ఆరబ్ధఫలము లై నకర్మ లను ఆనుభవముచేత డో 
వలయును. * ఆనిచెపె ప్పెడి ప్ర పమాణము లేదు. 

తా, స్వర్గమును కోరినప్పురుషుందు. జో తిష్టోనుమును. చేయవలయునని శ 

వాక్యము శెప్పినటుల 'మోతమునం దిచ్భగలపురువుండు నిత్యములైన నంధ్యావంద 

_న్నివోత్రాదికర్థలను  శైమి త్తీకములైన గృవాణస్నా నజాలేష్ట్యాదులను మాత్మ 
నాచరింపవలయుననిన్ని కామ్యము లై చిత్రా కారీరాదికర ర్యలన్సు వ పృ తినిషిద్ధములై న = 

పొనపరచారపరి గృ వోదులను విడువవలయునని ఫలము నోరంఖించ వచుచున్న పుణ్య ఇ 

ములను అనుభవము చేశ గడువవలయునని జ తిన స్మృతులలో నొకచోటనైనను Er 
యుండలేదు గనుక కాత్యవషిధ్థర్తాస్టానరోశ్యాగ కతు. 'ఆనాదరణీయ 
భావము. శ. 

ఆవ, సింహావలోకనన్యాయముగా. “మొదటివక్షమును  శిదూింరుళుణ్నా 

వాక్య అనంత స్టిచ్చ. 
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దం-అ. అవరిమితత్వము కలిగియున్న ందున అనుష్టికక ర వరిత్యాగము శక్యము 

కాదని ఆధ్యావోరము, 

ఈ, ఇంత వతికు నున కచేకజన లు గడచియున్న వి, అందువలన ఆజన లయం 

దన్ని టీయం దును చేయబడినకర లు ఆనంక్ల్య్యాతములై యుంనును గనుగ వాటి నన్నిటిని 

విడువవలయునం కు యెంతమాత్ర,ము లే కర మెరోయంండదని భావము, సీంవాము తానునడ 

చునప్వుడు కొంకదూరముపోయి అచ్చట నిగిది 'వెనుక తొను విడిచివచ్చిన్మ ప చేశమును 

తిరిగిచూచును. ఇది సీంవావలోకనన్యాయ ము, 

ఆవ. చెప్పిన అర్థమును విపరించుచున్నా రు. 

_ స్కై స శ న. థ బే ళ్ 

వూక se స సో బళ i "సాం కర గాకా సుయ మ్ లి న్స్ సంసా రసాన్టి. 
లాగ) tiga wml 

నాడా గల్ , వండ 

దం-అ, సంసారమున కాది లేనందున సం 'పాదింవంబడినకర లకు వరిమితిలేదు. 

కా. జననమరణ ప్ర వాహారూపంబయిన సంసారమునకొక ఆది (మొదలు 'లేనం 

దున గడచిపోయిన' జన్మ లు అనంత్రమ్ములైయుందును గనుక అనంతజన్య లలో నంపాడిం 

వబడినకర్మలు పుణ్య పావపరూపములై యుం: ను అట్టివానిని ఒకజన్లలో విడుచుట శే 

లాగున శక్యము గనుక అనుష్షితకర్శ వరిత్యాగపత్తము నుకరాం ఆసంగకమని భావము, 

ఆవ. పీయ#;ో, బ్రవ్షాశ్ర్రము బి వోశ్ర్రచుతోడనే శాంతినొందున డెడిన్యా 

యప్ర కారము కామ్యుకర్మ లత్ర కామృకర లున్ను నిష్మికర్మ్య లత నిషిద్ధకర్త్య లున్ను 

శమించునని వు+ర్వవాది శంక్రీంచునని తలంచి సీదా ంతవొది బరివారమును చక్వురున్నారు- 

గ్ స చ కామః క స్త తమి పై గా తేసోం నివ్భ త్తి త్తి ర్తి 

శుద్ద క్టశుగ్గిసా స్వే న్. | త్యవిరో భా: da, , a 

దంల. పరిశద్ధత్వము గాని ఆవరిశుద్ధత్వము గాని నమాన' మెరుయుండణా నిరోధ 

ములేనందున ఆకర్థలకు కామ్యకర్మ లచేతగాని నిషిస్థ కర లబేశగాని నివారణము 
గలుగు, 

తా. జన్తాంతరమునందు వేయంబడీన కామ్యశర్థలున్ను ఈజన యందు జేయ 

బు చున్న కామ్యకర, ములున్ను , వదిశు స్థములై నందున వీటెకాళ దానితోనొళ దానికి నిరో 

థము'లేదు. విరోభధములేనందున ఛూర్వళిన యందు చేయంబడిన కామ్యకర్మ్య లను ఈలన్మ 

యందు చేయంబదుచున్న శామ్యకర లం నివ్టించజేయవు. పుగికి మేకళువలె విరోధ 

ఊంపేగదా ఒకటి నినర్తకము (బాధకము) 7 గా మటేయొకటి నీవ నర్థము (బాధ్యము 

గా నందును. ఈ చ శారమే. చన్తాంతగకృతనిషిద్ధనులున్ను సున్న | 
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న వరస్పరవిరోధములు కలవిగావు గనుక ఈజన్మయందు చేయంబడుచున్న ని 

వూర్వజన్మకృతనిషిద్ధములను నివ ర్థింపజేయంజాలవు. బవాశ్రుమువేత బ్ర 

జాంతించునని ప్రత్మికియాకల్పములో చెప్పం బడియున్న ందున పయో 

కలిగియున్నందునను అస్త్రము ఆస్త్ర ముచేత తయించును, కామ్యనిషిద్ధ దమలం 

షిద్ధములచేత క్షయించునని యాస స్త )ములోనున్నూ చెవ వృ(బడకయున్నందో 

వాటిచేతచే తయము కలదని భావము. 2 

అవ, ఉవపాదించిన యర్గమును శ్లోకముతో చెట కవతారిక॥ి 

యున్నా రు ee os 

వాక. అత ఆహా, = 

దం=అ. ఆయర్థము చెప్పుచున్నాడు. : 

క్ల న కృత్స ఎమ్మ సంక్యాగోడనంక త్వా త్న ్తమివ్యతే 
నిషిద్ధకర్శ ౯ చేతు వ్యల తానంతజన్మసు. ౮౧ 

దం-ఆ కడేచిపోయిన అనేకజన్న లయందు అనం తములై యున్న ందున 

శామ్యకర్య ములయొ క్క... వరత్యాగమన్ను 6 యా వత్తుని కి షిద్ధక ర్మాలయొక్క- కు! 

న్న చేయుటకు శక్య మునది కాదు. " 

= ఈ ఈక్టోకముయొక్కు శౌక్సర్యము ౨౨౧ వ శాకమయొక్కం. 
ముచేకచే స్పష్టము, సం 

అవ. పీయీ! జనాంతరకృతకర, లకు నిక్యకర, లశేక నివ త్తికలుగనః 
వతవాదియొక్క మతమును ' ఒకవాక్యముతోటి బ్రకమాయొక్కశార్యార్థము శ 

తవాది అనువదించుచున్నాడు.-- ౨.౨ వెన 

వః క్వ. సాన న తం వ్యతీతానంతజన్లో పాత్తానాం కర కర శామ్. 

దం=అ, కడచిన అనేకజన్య లయందు సంపాదించంబడిన ఆకర లకు : 

: త్తములవే త్ర పాపమునకు వలె నిశ్యకర, లచేత వినాశము కలంగునని సమ్ముతవ 

ఆం కృచ్ళదాంధ్రా, యణాది ప్రాయళ్చిత్త శ్రముల నాచరించుటచేక ౩ 

. ములైన పావములు నళించిపోవునటుల నిత్యకర్మ ల నాచరించుటవేత వూర 

యందు సంపాదిందంబడిన స రామ్యళ ర లును; నిష ద్ధకర్ణ ర్హ లునునశించునని మారు 

.దళశేమో యని భావము. వ. య. 

...... అవ, సి-దాంతచాడి ఆమతమును నిరాక ఎక రించుచున్నాు... . 

శ్లో తయో. నిక్యేన కే శేషం 'శేత్ స్రైచన్చిశ్తై ర్యా న 
శ్రర. 

స్య , 
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దం-ఆ. నిత్యకర్మ్మలు ఫలరహిళములై నందున నే నిత్యకర్మ అవేత కామ్యము మొ 

దలగుకర్శ లకు నిరాకరణము లేదు (నంభవించదు.) 

తా. నిత్యశర్శల ననుష్షించుట చేశ ఫలము లేదని మో రంగీక్ర2ం చియున్నందున 

నిత్యకర్మ లకు జన్యాంతరసు పాఏిత కామ్య నివి స్థములయొ క్క వినాశము ఫలముకా సేవదని 

భావము, 

అవ న్నా నిమృలమగుట చే బరివాకించుచు న్నారు. 

న్లో న సృలత్వాన్న న్ నిల్యేన కామ్యా ేర్వినివారణమ్. వావి ౨౨8 

దంత. అనిత్యములగు[ు ౩ చ నిష్ఫ లము అగుటపటన క కామ్యునిషిస్థకర్మ ది ౧కయము 

యొక్క ఫలము పొంద నేరదు, 

అవ. కుమాశిలబస్యామి మొదలగుకర మిమాంసకులు పూర్వజన్యారికదురితశ్షయ 

ముగొొజికు నిత్యశర్శ భా చగింవఃబ పుచున్నవి యని యంగీకరించియున్నందున నిత్యక 

ర్త ల కుపా కదుొకత్నీ యము ఫలమైయుంండగా నిత్యక ర్మ లకు ఫలములేదని చెవ్వట న్యా 

యముశాదని పూర్వపతీవాని యాసన్నేఫించు నని తలంచి  సీ్ఞాంతవాది ఊఉ త్తరమును 

చెప్పుచున్నారు, === 

వాక్య. వమాణాఫావాచ్న చ్చ. 3.20 

దం.ఆ, ప్రమాణము లేనందువలన నిత్యశర్భ్య అకు కామ్యనిషి ద్ధ షీదవినాశము ఫల 

మని చెప్పంగూడదని అభ్యాహారము. 
తా. ఉపా శ్రదుగకత యము నిత్ళకగ్యలకు ఫలమని కుమాగెలభట్టాచార్యు లంగ్గ 

కరించినడి నశ్యమే. ఆయినను నిళ్యకర్శ లకు దురక కీయము ఫలమైలే అవునుగాక, 

కొమ్మ పుణ్యము లయొక్క తయమున్న న్త్యక ర ఒకు ఫలమని చెవ్వటకు యచ్ర్కనూణము 

లేదని భావము. 

అస వృమాణము ఎందుకు "లేదని వూవ్వప వతవాడి శంకించుచున్నాండు.. 

వాక్య. ! కఫము! PE 

దం. చిలాగున (వృమాణము 'టేదపి ఆ ధ్యాళోరము, 

అప. సీ స్టైదతవాది 2 ప్రణామాక్థానముకు సద్య మాంతము గా చూపే పించుచున్నారు. 

వాక్య స్ సైమసి క త్రం యథా తథా 

(కు తే న. గం నిక్యం కర్త న 'వాక్యతః. బా2ి ౨౩౦ 

దం-అ. సౌవములయొక్క.. వినాశము కటిక ప్రాయల్నిక్త త్రనుం నీలాగున వాక్య 



20 నైమ్యర్మ్య సిద్ధి. 
మువలన తెలియంబడుచున్నదో ఆలాగున నిత్యమైనకర్శ శామ్యముయొక్క- 

కొఆకు వాక్యమువలన తెలియ: బడినది లేదు. 

ఛా. “తరలి (ువావాత్యాం యోడెశ్వ మే ధేనయజ'తే,య ఉడ్ వైన ఇ 

బృవ్వావోద్వాదశాబ్దాని కుటీం కృత్వా వనే వనేతా ఇత్యాదిశ్రతులు, స్మృతు 

సాళ్యాదిపాసములయొక్క_ నివృ త్తికొ అకు అశ్వ మేధయాగాదిరూపము లైన 

క్రములను పృతిపొదించుచున్నవి. కావున స్రాయళ్చి త్తకర్శకు పాపనివృ త్తి త్తఫ 

వచ్చును, చ్్రశారమే. కామ్య కర ర్యలనివృ ల్లి తికొఆకు నిశ్యకర, ను విధించిన 

స వ్రశిస్తృరులలో నొకటియైనను “కన్పించలేదు. కనుక నిత్యకర్శ లవల్ల కా 

క్షయించునని చెప్పందగదని భావము. నీపురువుండు అశ్వమేధయాగము 

చునో, యేపురుషుండు అశ్వ మేధయాగము ను పాసీంచునో వాండు ట్రృహ్మవాళ 

టును (నివ్షింపం బేసి సికొనునని యర్థము). బవావాత్యం జేసినవాండు అర 

పర్ణశాలను "చేసికొని వం డ్రెందుసంవళ్ళరములు నివనీంచవలయునని యర్థము. 

ధో పాసనము బృహదారణ్యము, మూ డవఅధ్యాయ ములో కిప్పంబడినేది. 

ఆన, ప్రూర్యవశీ వాది తిరుగ శంకించుచున్నా దు, య 

వాక్య. అథాసి స్యా త్కామ్యై రేవ కామ్య్యూనాం పూర్వ 

న్ఫోప చితానాం శహోా ఛవిష్యతీతి. “98 

వం, ఆయినచ్పటికి వూర్వజన్న అయందు నంపాదింవంబడిన కామ్య 

క్క వినాశము కామ్యకర్త లవేతనే కాంగల దని మాయఖిప్రాయ ము కావదు 

,... తౌ. నిక్యకర్శలు కామ్యకర్మలను క్రయించంేయునసే వ వ్రతిపాదిం 

ణము శేకపోయినప్పటికిని యీజన్మ్యయందు చేయంబడెడి కామ్య కర, లేక 

లయందుం శేయంబడిన కామ్య కర్త ల లకు నాశము కలుగవచ్చును. ఆని మార 

ము కలిగియున్నదని భావము, 

ఆవ. స్థిద్ధాంతవాది చరిహోరమును కెవ్వచున్నా(డు. 

వాక్య, తన్న. యతః. ౨౩. 

.. దం-అ, అది అట్లు కానేరదు ఎందువల్లననంగా.-- 

Ea పాప్త నా పాష్మభిర్నా స్తీ స్టి యక్షై వేహ నిరా క్రియా, 

శామెరపీ తై వాస్తు క్ల శ్ఞామ్యానామవిరోధతః. రార 

ద౦. అ. ఈలోకములో పాప కర ర్థలకు పాషప్పకర ర్మలవలన వినా? 

లేదో, ఆప్టే కామ్యకర లకును కామ్యకర్మ ంకోటి వికోధను లేనందున వినా 



౧.] సర్వ వేదాంతసార సంగ హము. 129 

wg ‘ ళు? క న్న్న ణ్ | తా, జన్తాంతరకృతము లైన కురా పాన బ,హావహాత్యా పొపకర్శలున్ను రజ 

న్మయందు చేయంబడుచున్న సురాపా నాపెక రృలున్ను వీకజాతీయములై నందున వరస్పర 
విరోధము కలవికావు గనుక నే పూర్వ పావకర్శలకు ఉ_క్లరపొవకర లచేత నివృ_శ్రిగలు 

చేరదు గదా? ఈ ప్తకారమే వూర్వ కామ్యకర లకు ఉత్తర కొమ్యకర లకు వీకజాతీ 

యశ్వముచే నిరోధము లేనందున వూర్వ కామ్యములకు ఉత్తరకామ్యముల చేత మయము 
కలంగదనిభావము. ఈశం కావగిహారములు .9౨౮౯-ప వాక్యములో: జేయంబ డినవ్పటికిని, 
విపరణముకొఆకు తిరిగి వెద్చంబడచినవె, 

ఆవ, ఇంతవఅకు చెపి స్పెన అర్థమును ఆ అము వదించి ముగించి ఉర్షర్యగ్యంథమును ఆన 

తరింపంజేయు చున్నారు. 

వాక్య. ఏవం తావన్తు 3 శే (న. |. ఎస్టగ స్వ దితి ని రాకృతం. 

అథాత్మజ్ఞానస్వ సద్భా ప ౮, మాణానం? NE) ఉక 

తత్పంపో రొాయాహా. అదిర 

దం-అ- ఈప్ర, కారము మోక్షము కర్మ లచేశజే సిద్ధిం చుచున్నందున ఆక కా 
నము నిరర్థకమని చెప్పిన అర్థము నిరాక। సంవ బడినది; ఇంకను ఆత్మజ్ఞానముయొక్క 

సద్భావమునందు వ్రమాణమయొక్క- అభావము చెప్పబడినది, దానిని పరివారించెడి 

కొచంక్రు చెవ్వుచున్నాండు. 

తా. ఈవ్ర కారము ము ig క్రీమాఖి స్పిద్ధత్వాల్ జ్ఞ జ్ఞానం త్ర శ, కరోతి కిం 
అనెడి దాస శోకము జె! నా ఇ ృ వాపియొ క్క యు క్షి నిరంక్ర 50వ టడినది. ఇంక 
ను వాక్యమునందును ౧౩-వ శ్లో;మునందును ఆగ నజ్ళానము కజదని చెక్టుటక వ్ర వమా 
ఇమే లేదని వ్రూర్యవక వాడి చెప్పినసిషయ మును నిరాకరించునుక ఆగంభించుచున్నా. 
రని భావము. 

న్లో. శ్రుతయః స్మృతిఖి సా స మానం న్యా శ్కామునా సహా, 
సవ త్యుకుయ త్నేన క ద్రం స్ో బనాం కాము నం తా, 52 

దరజికం. రఈలోక ముక ఫలా పేషకలవా వలకు అనేక ర్వ ము కలిగియున్న ందున, 

ఆ కారణనునల్ల చేస స్ఫృతులతోహాడి మున్న ఘ్రతులు . కామముల నిచ్చుచున్న అజేక 

"మైనకర్శలను మః వళ్ళ వృయక్నముతోోడి దిధించుచేన్న వి. 

ఆ, పుత్త శోనక్వాన్నా ఎవ హాకఫలములనుు, న్వర్ల స్వా రాజ్యాది పారలౌకికఫలము 

లను కోరుచున్న పురుషు సులు ఈలళోకముళో. బహుళముగా నున్నారు, ఆ కారణము 
ష్ న wt Com చ fey moma, FR wy tee an Brn CT a Me ణః వల్ల నే త్రం న్యృృతులు పు త్త పళ్వ న్నా దిఫలములకు సాధనములైన యాగదానావ్లి 

ష్ 



af య ప. క 180 నై హ్కు రష్టి సిద్ది క 

కర్శలనే విశేవముగా విధించుచున్న వి. ఇంలే కాని ఆత్త్యజ్ఞానమునందు వ్రమాణమూా 

చెన్నంహాడదని భావము. 

ఇ. అవ పీయీ! కర్మలను వ్రతిపావింెడి వేదవాక్యము లనేకములుగా 2న 
ఆత్త జ్ఞానమును ప్రతిపాదించెడి 'వేదవాక్సము లత్యల్బములుగా నున్నవి, కాయను 

ఇాక్యములకు కర్మ లయం జే తాత్పర్యము గాని, ఆత్మ జ్ఞానమునందు తాక ర్భ శు 

వ్లూర్వ వక్షవాదియొక్కు ఆఫీ ప్రాయమును శంకిం చుకోోని సీద్ధాంతవాది వరి: 

చెవ్హుచున్నా (డు, = 

వాక్. నచ బాహాుళన్ధం ప్రా సామా కో ణో కారణభావం ప ప ప్రతివద్యతే- 

దం-అ. బహుత్వము ప్రామాణ్యనునందు హేకుక్ష మును పొందదు. 

తా, వీయర్థమునం దైనను వాక్యములు అ'ేకములుగా నుండె చేని, అవి త 

ము లని, బకటిశండుగా నుండెనా అప _వ్యమాణము కాదని ఇెప్పగూడదు. 

'వొక్టి. ఆత ఆహా, 

_దం-అ కనుక నీయర్థమును చెవ్యుచున్నారు. 

తా, ఆనేకత్వకు ప్రామాణ్యము కాదచెడియ గ్థమును పృతిపౌదించు చూ ఇ 

భావము, : 

న్లో. ప్రామాణ్యాయ న బాహుళ్యం నహ్యేకత్ర ప్రమాణ "అకా 
_ వస్తున్నటంతి మానాని ల్వేక కై, తె కస్య మనలన ౮౬. 

దంఒ=అ. 'హ్రామాణ్యముకొొజికు అనేకత్వము కీ కీ క్రీ ంచంబ కదు, ఒక యా 

త్రోశే చెప్పి నవిషయమున ప్రామాణ్యము లేదనిలేదు. ప్రమాణములు వృమేయ అ 

సంచరించును. ఒకయర్థమునం దొ”క వాక్య మునకు ప్రామాణ్యము కలదు 

ప్రశ్యకా నుమానళాబ్దములనెడి ప్ర వ మాణములు తాము ఒకఆర్థమం కో 

పాషించునన్వుడు స్వతంత్ర, క ముగా ప్రతిపావంచుచుంాని మజణీయొక ప్రమాణనుం ఇకో 

మీంచి పృతిపాదించపు. మజియొ ద్ర, మాణము ప్రశిసాషించిశయర్థమును డె 

చవు. అనంగా వ ద్రశ్యతవమాణను చటాదులను బ్లయముగా ప్రకాశించే మం 

ఆకుమానమును, వేదమును అపేళ్మీంచి వ కాళశింవంబేయదు. అనుమానము డ్య 

పలయందు గల వహ్న్న్యాదులను బోధి చునప్వుడు. ప (వశ్య త్ మును, "వేదము నాన్ 

నీంపదు. "వేదము స్వర్షాదులను వ ప్రతి పాదించునప్పుడు దృత్యకానుమా౭5 

తపేక్షీంచదని అర్థము. చేదాంకులు చే మామాంసకులు ఊచ్సయులు చ 

ములకు స్వతః వ్రహణక్యము. నంగీకరిం చినారు గాని వరాధ్ధీన ప్రా ప్రైనూణ్యమం 
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రించలేదు, కర కాండలోనున్ను ఒకకర్మయం _దొకవాక్యమే వ్రమాణముణా 

నున్నదిగాని, ఆ నేకవాక్యములు వృమాణములం7ా నోండ లేదు. “చిక్రయా య చేత వఘో 

"కామి అనెను ఒక వాక్య మేగదా, చిత్రాయాగమును వ, తిపాదించుచున్నది, “జ్యోతి 

ప్లోమేన స్వర కా మోయజేతి అనెజి ఒకవాక్యమేగ దాజ్యోతిష్టోమయాగమును ప వతిపొ 

దించుదున్నది. కోప కారమే ఒళ్కొ.! కుకర్శను పికి ఫొగాక్క-వాక్య మే (వతిపాదించు 

చున్నదిగాని, అచేకవాక్యములు ఒకొక్క-కర్డ ను ను పృతిపాదించుట శేదు. అయితే, 

కర్త లు అనేశములునా నున్నందున ఆశేక వాక్యములు సపృవర్ధించినవి, వాక్యములం 

దశేశళ్వ ముంజిన నేగాని ప్రాగూణ్యము గలుగదని చెప్పెడియెడల చిత్రాదినాశ్యముల 

కనేకత్వము లేనందున ప్రామాణ్యము లేకపోవుశు. కనుక అనేకత్యము ప్రామాణ్యము 

నకు కారణము గాదు. వికత్యము ఉన్నప్పటికి ప్రామాణ్యము క లిగియంండవచ్చుును. 

దము ల నేకశాఖలుగా నున్నందున వ్ర, వ తిశాఖయందు చిత్రాదియాగములు విధిందం 

బడుచున్న వి. గనుక చిత్రాదియాగ ప్రతి వ పొదవాక్యములయం పొజీక శ్వముకలదు గావున. 

వాటికి ప్రానూణ్యముకలదు ఆనియంటిరా, వేదాంతములున్ను అనేకములు గా నున్నందున 

ఆక జాన శృతి పొదక వాక్యములుక్ను ఆ చేకములు గా నున్నవి. కనుక వాటికిన్ని (ప్రయాణ 

ము కలదని నంతోక్షించుముని భావము 

అవ, వేదాంతములయందు విధీనంఛవింవుదు. కనుక ప్రామాణ్య ములేదని ఫు "ర్వ 

వొచ్చి చెప్పినరురు క్రి కీని అనువదించి నిరసించుచున్నారు. 

చాక. యత్రూ క కం యత్నతో ' వీవ్షమూణో ఒ వీతి తత్రాపి భవతి 

ఏవావ రాధ 8 CE 

దం. పృయల్న ముతో చూచుచున్న వాండైనచ్బటికి అనేళళ్లోళమంలలాో ఏడి 

జెప్పబడెనో దానియందున్ను నీయొక్క. అవరాధమే కారణము, 

తా. ఎంత జ న్షయక్నముతో నొలోచించిచూచినను ఆత్మ జ్ఞాన, పృతిపొదక మైన 

వాక్యము శ భతిలో గాని న స్త ్భతిలోగాని ఓకటియైనను కాన నని eS శ్లోకములో 

వూగ్గపతవాది వెన నీవు చెప్పినయు క్రియందు సీయొక్క దోషమే శారణముగాని మతి 

యొకటి కాదు, నీవు శ్రైతిస్టృతులను చక్కగా జాగ గ క్తతో విని చూచినవాండవు 

కావు అందుభలనే ఈము. క్రిని చెప్పినావని భావము. 
.._అవ.వూర్వవాది ప్రశ్నను చేయుచున్నాడు... . 

వాక. కస్తాత్ | ౨౮౪౦ యతః, 

దంట, ఎందువల్జను, 
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...... అౌం వేను భెప్పినయు క్రియందు నానేరమే శారణమనియే “హీతువున 
చున్నారని భావము, 

అవ. సీదాంతవాది (సృతివచనమును చెప్పుచున్నారు. 

తో పరీక్య లోకా నిశ్యాద్యా ఆత్మ జ్ఞానవిభాయినీక 
నైష్కర్మవ్రవణా స్పాథ్విః శ్ర క్రలీః కం న శృణొోషి ౯ 
దం=ఆ, ఆక జ్ఞానమును వధించు చున్న మో కమం దాన కిల యో 

“పరీక్యు లోశాక్ా? 4 ఇన మొదలయిన వ్రసిద్ధమైనశ్రు, తులను నీవు ఎందుకు ని 

తొ. “పరీక్ష్యలో కాక కర్శచితా్్ బ్రావాణో నిశ్వేదమాయాన్నా 

కృ లేన, తద్విగ్థానార్థం నగురుమేవాలి సఖ్ళేల్ సమిళ్చాణిం శొత్రియం బై ట్ర 

ఇత్యాదిత్ర, తులు. ముంద కాద్యువనివత్తులయందు (ప్ర నిద్ధములంగా వినబడ 

ఇవి ఆత్మ జ్ఞానమును సం'పొదిం వెడీకొ అకు సద్దురుసన్నిధికి "వెళ్ల వలయునని విథ్ 

ఏ. ఆత్ర జ్ఞానమునకు సర్వాజ్ఞాననివృ శి తిరూవమైన మోతమే ఫలమని తాత్పర 

క్రశిపాదించుచున్నవి. స్పష్టముగా స్వార్ధమును బోధించుచున్నవి. ఇటువంటి 

నస బధిరుండపు కాంబోలు గనుకే యోాశ్రు తులను నీను వినక ఆక జ్ఞాన 

వాక్యములు లేవని నీవు చెప్పుచున్నా వని భావః ము. బ్రావ్యాణుండు కర్తే లేల న! 

బడిన స్సర్తాదిలోకెములను ఆనిశ్యము లని విచారించి. నిశ్వేదమును (నివ్భృల 

పొందును. ఆకృతమైన (నిత్యమైన) మోక్షము, కృళము (కర్ఫ. వేత లేదని 

మును బొందును, ఆ మోతసాధనమైన క్ట్రైనముకొ అకు ఆబ్రావ్యాణం డగ్ని వో 

“ల కుపకారకములైన సమిత్సుష్పుకుశాదులను చేత పుచ్చుకొన్న వాం డై నకలచే 

'వీదాంఠతముల నెణింగి నిరంతర బ్రవోనుచ వపరుండైన సదాచార్యులసు గూర్చి | 

నని ళు త్రత్వర్థ ము, 

_ అవ వూర్వవాది శంకించుచున్నా ౬డు a 

వాక్య. నను అల్షె త్యవోపానిత, అత్తా వారే దష్టవ్యః ఇత 

పూర్వవిధిశ్రులేః పురుషస్య అత్త దర్శన క్రి యాయా? 
నియోగోలపసీయత ప్రతి. . ౨ 
ద౦=ఆ. ఘీయిరాకీ “ఆ క్రేశ్యేవోపాసీ త్రి ఆ త్తావారేద్రష్టవ్యః” ఆని ఆ 

వీనం బడు చున్న ౦దున పురుషునకు ఆత కృ దర్శన | మిడి శీ ,యయందు విధి ని: 

. బడుచున్నది. 

తా. 'ఆశేే శేళ్వేవో పాసీతి అనలా చాత్తనే యుపాసీంచవలయు వ 

వాలే చ వ్రష్యకి 'సీయమె లేయా! ఆత్త చూడదగిన నవాండు.. ఇశ్యాదిశు తులం 
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రమైన ఆత్ర దర్శనమును విధించుచున్నవి.. వ మాణాంతరగరములపేత వ తిపాసింంబడని 
ha దీ Wd | 

యర్భముఆవ్రూ ర్వార్థమనం బడు, ఆదియె విధింవందగి యున్న ని, టాపాసతు | డ్రవ్టహ్యకియశెడి 

రదములు వ్ స్యర్థబోధకన ముల్లె యున్నవి. భోట్ కన్య వ్రచ్చయము బు డేంయున్నది. 

నుక స ర్లసాధనమైక జ్యో తిష్ట మయా? ఘును బథ౦ చినటుల నిచ్చట "మోతసాధన 

మైన ఆక త్ర దర్శన క్రియ విధింవంబడుచున్న 3. జో్యోతిమ్టోమము, న్వర్ష సాధనమని వమౌ 

Cs C 

శ 

వాాంచరములు గవ రమ మర ర పృతిపానింవనందున “జ్యోతిష్టో మున న్వర్ష కో 

మో యచేతరి ఆ డి స్ట్రైతి జబ్యోతిషస్టోమ ము స్వద్ద్రసాధనమని నిథించుచున్న కి. ఆ్ర కార 

మే ఆత కరర్శనము మససాధనమని ర నూణాంకరముల చేస తెచి: -బదనందునో ఆ త్త 

దర్శనము మోత సాసనమని. “ఆ స్తే స్వీవోసాసీత' ఇత్యాది సతులు విధించినని. 

యాగమునందు కె ఆత చర ముసందును నిధియున్స ందున ఆవ బాన మున్ను కర భో త్యదర్శ | రజ్ఞానమున్ను కర్శ 
నంతర్భూక మై యున్నదని నిశ్చయింపంబసుచున్న దని భావము, 

ఆవ, సిభాంతవాది వరివశరమును | యు, 
ro 

Whore: 

wy td 
రితి. ల్ లో గ 

వరయ. యాావద్రన స్ధ్నున భట్ట కారం మైన ఆత గ్రయొక్క. స జ్ఞానమును ని సించున 

దిన్ని; మో ముూశుమునకు సాన మైనరిన్ని కంటిన ఆర్హయాభార్గ కజ్ఞుననునకు సురుహోదీన 

త్రము లేనందున ఆలాగున చెవ్చఃగూడదు, 

ఇ కరలు వచమాణవాకృములవేత వ తిపాచంచం బడిన 'వెనచటికి పురునుని ₹ కర్తలు (సృమాణవా ప్ర్రములజత పృతిపాదింవ బజిన్నవైనచ్చటికి పురున్వని 

యొక్క ఇచ్భకు వగతంత ములె యున్నందున చేయుటకు, చోయకపోపుటకు, మటి 
( క ౫ 

యొకనిఫము?ా మోయుటకున్ను వీలుగా నుండును. అని యేలాగంెటు క చశలోేక ములో 

నొకఫురుము:ందు మణీయొుకపురుమనిచేక నీకు రమ్ము నన్తువులను చూచుటకొఆకిచ్చ యంం 

డెపని మధుఠరానగనమునకు బొమ్మని నియోగింవంబనును, అవ్వడు. నియోగించంబడిన 

పురుషునకు మధురానగరమను కీయ సాయ త్త మెయంండాను. గనుక ఆగమన క్రియ 

ఇచ్చకలిగె చేని, చేయుటకు గాని, ఇచ్చ లేకపోయె నేని, వేయక పోటుకు గాని, రము 

మాదచైనను గుజ్లముమాద నైనను నెక్కి. శీయుటకుగాని వీలుగానుండును.. అకాగున నే 

స్వ ర్హమునే ఫోరినవాండు బ్యోలిష్టోమయాగమును పయపలయునని జేదము నియోగం 

చుచున్న ది. అవ్వుడు బగోతిస్టోమయూాగము కీ యయెనందున ఫురువునిపత పేయతగి, 

అపురువనకు సాయ ర్రన్రై యుందును. కనక ఆప్పరువు; ద న్వర్షము ను ఇచ్చలు.0 బె 
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చేని జ్యోతిష్టోమ, క్రియచేయుటకు, ఇచ్భయించకపోయ చేని జ్యోతిస్ట్రోమ్మ క్రియను 

చేయకమానుకొనుటకును అంగో పాంగముల _ నాచరించునవ్వుడు భిన్నఖిన్న పృకారము 

లంగా చేయుటకును వీలుగా నోం ఘను, ఆత్త్యజ్జూనము ఈసంసారమునకు కారణమైన 

ఆత్మ స్వ్యరూవవిషయ మైన అజ్ఞానమును ని శ్మేషముగా నివ ర్లీంవంకేయుచు "మోక్షము 

నకు సాధనమైయుండును. ఇట్టి ఆత్మజ్ఞానము తన కుత్చొాదకమైన | పృమాణమునకును; 

విషయమైన ప్ర మేయమునకును, పరతం కృ మైయుంశునోగాని పురువునకు రతం త్ర, 

మెయుం డదు, "ఆపి మేలాగం కే తోకమురని ఘటజ్ఞానము కలుగుచున్నది. ఇది చక్కు 

రంద్రైయమునకు ఘటముతోటి సంయోగము కలిగినవ్వశు జన్మించి చత్వ్యురింద్కాయము 

నకును ఘటమునకును వరకం త్ర, మైయుండును, పురుషునకు 'పరఠం త్ర మెయండదు. 

అనంగా చతురింద్రి యము భుటముతోటి సంయోగముకలిగినప్పుడు భుటజ్ఞానము పుట్టు 

నుగాని కలుగనవ్వుడు పురుమునిచేత పుట్టించుటకు గాని, కలిగినవ్వును పురుముని చేత 

పుట్టకుండా వేయుటకు గాని కక్య మైయుండదు. ఇదిగాక ఫఘుటము నీలా కారము? నుం 

జెనేని జ్ఞానము సీలభుటా కారమై పుట్టును, పీత మెయుండె చేని వీక్షకుటా కారముగా 

పుట్టును.. కాని నీలఘటమునందు వీతఘటా కారము గా, వీతఘుటమునందు నీలభుటా కార 

ముగా జనము వురుషునివేత పుట్టించుటకు శక్యమై యుండదుగ దా? ఆపృకారమే 

అత్త తృజ్ఞానముస్సు వేదాంతవాక్యములకును ఆత్మస్వరూపమునకును ఆధీనమైయుండి 

యథావన్థితాక క స్వరూపమును గోచరింవం జేయును గాని పురువున కధథీనమైయుండి 

చేచాంశహౌక్యములం వినంబడినను జ్ఞానమును పుట్టకుండా చేయుంటకుగాని ఆత క్యస్వరూ 

వమును వివరీతము గాం గోచరింపం జేయుటకు గాని పురువునకు శక్యమైయుండదు. గనుక 

పుకుమవ పరతం,త త్రమైన క్ర ర కును చ మాణవిషయబరతం త 'మెన జ్ఞానమునకుసు సాజూ 
ar 

త్యము కొంచెమైన లేనందున ఆక జ్ఞానమును కర్త లలో నంతర్భవింపం జేయందగదు. 

'ఆత్తావారే ద ద్రష్టవ్యఃి ఇశ్యాది్ర తులయందు దిధాయకముల లై నవిజాలివిభ క్లబువినంబడు 

చున్నన్నటికిన' అవి శ్ర వణమును విధిం చునవిగాని, ఆక క్యదర్శనమును విథించునవి 7గావని 

ఆవు పీయా! బక మంతవ్యో నిడిధ్యాసిత వ్యఃి అని శ్రావణాదులయం 
నుప 'క్యేకముగా విధి వినంబడుచున్నది. దశ్సవ్యః అని దర్శమునందు వేరుగా విధివి 

ఎనబడుచున్నది. కనుక ఉపాసీత, దృష్టన్యకః ఇత్యాదివదములు శ్రావణాదులను విధించు 

$విశావు, ఆక జ్ఞానముచే విధించుచున్న వి గావున అత్ర త్మ దర్శనము (జ్ఞానము) న్ను క్రి కయ 

లో చేరదనచే యని వూర్వవాది శంకించునని తలంచి. 'సిస్ధాంతవాది. ఉరనంర మును 
' వొహ్పుచున్నారు. లన న న 
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వాళు. విధ? గగ ప్రస్టవగ ష్పప నా పూర్వ! థి చయం, HOO 

దం-ఆ. ఏధిని అంగీకరించినప్పటికిసి ఇది అవ్రార్యార్థమును (ప్రై? పొదించెడి 

విధి కాదు, 

తా, ఏపి పురున ప ప్రయళ్నసాధ్య మో అదియు విధింభందగియంండును. పురువ 

జ చయత్న సాధ్యము గాని యర్థము విధింవంచగియుంండదు. ఆత్ర త్రదర్భనము చమాణవన్తు "రు 

వరతం త లేమైనం నువు పురువప్త యన్న సాధ్యము కాదు గావున దర్శనము విటందంబదదుం 

విధి యము గాని ద రృనవఎదు వెనంఖి. వుచున్న చి, జాలి, విభ వ్ (వృళ్య్యయములు Fata 

రకముబని కః వి ఫ యోగ్య ది “మిన సేదాంఛ వాక్యుక్ళ శ సణాదులయెందు అన్యయించతగిన సని 

25 
ఖాని నిస్పయించ స పటు మరం ను, ఒక చమ మునందు ఊఉ పానీ, (దన్రవ్యః ఇకో దివద సములం 

విధ్య ర్థములని ఆంగీకం చినను ఈనిట్సి అభ్రార్ష ధి కానేరదు, గ్రమాణాంకరముల చేత 

బోధిరీప వంబడరి యర్థమును భోధించున. ఆశ్రూర్యవిధి యనంబః  “'న్నయం తీరక 

వరాకొ తొరయసనిి యుజెడి జా. ర్రాగయు ర ఇయింగు నొందు 

గావున ఆక కడర్శనము అవ్రూర్యము గాదు, ఇట్టి అకద దర్శనమును ఇధసమునట్రివాళ్యు 

ఆత్రార్య విధి గా నేరదని భావము, 

ఆవ. శోకము నష; నరంపం చేయు చున్నారు, ne 

వాక న్ అత అహా; ల్లి 

దం. అ. అందుపఎన చెప్పుచున్నారు, 

ఆ, లిగా వివిట్మివ, చయ ములు వినంబను చుండు ౫౫ ఆక్మదగ్శవమున విధి లేదని 

నీలాగున చెప్పవచ్చునని యం ఆశంకమోద నీళ్లోకమును పెవ్వచున్నారు. 

నో నియమః న Buoy "క వొ లీ ల Wa గ్గ వెళ్ళ స 
sy (1 

జిన లాడ గ ర్లు సె నే నై ను స వాం లె షమ, ఎనాస్ము న్ స్టూలు హం నోటు 

దరద. న మఅుమముణగాని చిన రంభ గాని వః సిఫవ వ్రత్యయమున కర్ణము ఇావచ్చున్ను 

ఎందువల్లనం "ఓ ఆ త్తాతిన కృములైనవాటిని చూచకపోస్టటచేశ నే వమాత్త ను ఉపా 
సించుచున్నాము. 

కా. లిన” ఇవిథధ్యివృగ్యయమునకు ఆవ్రాక్యార్థ మే : సమయము కాదు, నియనుమ్ము 

పరిసంఖ్య ౦యాళెండును పష ము లై యున్న," ట్టి రత్యంకమ ప్రాప్తే నియమ! 

పానీకే సతి కత్తి రాన్మృత్ర చ ప్రా వరినంఖ్యా నిగద్యలే' అని విధి ధీ ప్రత్యయము. 
నకు మూఃడస్థము ల రబ గవ. ప్రమాగాంకరము చేశ సుతరాం తెలియ 
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బడని యర్ధమునో తెలియజేయు విధి (వృత్యయము ఆవూర్యవిధి యనంబడు. ఇందుకు 

దృష్టాంతము అగ్నివోక్రం “జువుయాత్స్వర్లకామః' ఇత్యాదివాక్యములు, ఇచ్చట 
స్వరమును కోరినవాండు అగ్నివళో క్ర మును చేయవలయునని విధించంబడియున్న ది. 

ఆగ్నిహో త్రము స్వర్ప సాధనమని పృమాణాంతరముల చేతం _జెలియంబడి డియుండ లేదు. 

గనుక పృమాణాంతరముల చేత బొ ట్ "తెలియంబడని స్వర్హసాధనాన్ని వో త్ర, త, మును 

నధించుచున్న 'జుహుయాల్” అనెడి విధివదము అఫవూర్వవిధి యన బడును. ఒక కార్య 

మును గూర్చి య'నేకసాభనములు సృమాణాంత రముచేత 'తెలియంబడి వాటిలో నొకటి 

ఎప్రసీద్ధముగా మణీయొకటి య ప్ర సీద్ధము గా నున్న యెడల్క ఒకసాధనమును అనుష్టించ 

వలయునని విధించుచున్న విధిపదము సనియమవిధి యనంబడును, ఇందుకు దృష్టాంతము 

“ప్రీ హీ నవవాంతి; ఇత్యాదివాక్యములు. ఇచ్చట దర్శవూ ర్థృమాసాదియాగములు ఆజ్య 

దధివయఃపురో జాళ దృవ్యములతోటి ఆనుష్టీంచం దగి యున్న ందున, దర్శవ్రూర్థమాసము 

మొదలగుయాగముల ననుష్టించుటకు ముందుగా పురో డాళధ్రవ్యమును సంపాదించుట 

కొఅకు “ప్రీహీ - నవవాంతో వ్రీహులను (వడ్డన దంచవలయుంనని వినంబడుచున్నది, 

పురోడాశమునంగా బియ్యపుకిండితో చేయబడు నొక ద (ద్రవ్యము, వీ, హులలో(వడ్డల్య 

నుంచి బియ్యముము దీయుటకు లోకములో రెండు పొయములు గలవు,ఒ కటి ఆవనాననము , 

(దంచుట), రెండవది నఖవిదళనము (గోళ్ల తోనొలుచుట)ఈశెం డుపాయ ములలోనవవా 

ననము (దంచుట్సప్ప సీసో సాయము, నఖవిదళనము( గోళ్ల తోని లుచుట్రుఅ వ, సిద్ధ పాయ 

ము. ఈళెండు పాయములున్న లోక మువల్ల నే తెలియ బడుచున్నందునశా స్త్ర మువిధించవ 

లసీన ఆవసరములేదు, అయినవ్పటికీ పురో జాక ద ద్రవ్యముకొ అకుబియ్యమును వడ్డనుదంచి 

తీయ వలయునని లోక సిద్ధతండులసం పా(నిష్న్రాదక అవహనన నఖవిదళనో పాయములం 

రెంటిలో నవవాననము నియమించంబడుచున్నది. గనుక “అవవాంతి య నెడివిధివదమం 

నియమవిధి యనంబడును. ఒక కార్యమునే 'ార్చి ఆశేకవిషయములు లోకమువల్ల జే 

_శఅేరియంబడి ఆవిషయము లన్నియు సమానములై యుం డగా ఒకవిషయము ననుష్టించ 

వలయునని విధించుచున్న విధివదము పరినం ఖ్యయన బడు, ఇందుకు దృష్టాంతము “హాము 

ఖో జన్నా విభుంజీతి ఇత్యాదినాక్య ములు, ఇచ్చటజఆక లిగొన్న వారుభుజం చవల యున జే 

విషయము లోకసిద్ధమైనందున భోజనమును శా శ్ర ము విధించవలనీనది లేదు. భోజనము 

చేయునవ్వుడు నాలుగుదిక్కులలో చేదిక్కు.న వానను అభిముఖుడై భోజనము చేయు 

వచ్చును, గనుక తూర్పుదిక్కున కఖిముఖు: డై భోజనము వేయుటయును దక్షీణవశ్చిమా 

దిముఖు: డే జ భోజనము చేయుట యునులోకము వలన స మానములుగా తెలియంబడుచున్నవి = 
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అయినప్పటికి తూరుపుదిళ్కున కే అఖిముఖు డై భోజనము చేయవలయునని లోక సిద్ధము లై 

నభోజన కాలీన ప్రా: ఖ త్వాదులలా* ప్రా ప్రాజ్యఖశ్వము'నే విధించు చున్నందున Nn 

భో౭న్నా ని భుంజీత ఇత్యాదివిథివదము పరిసంఖ్య యనంబను,. నియమవగిసం ఖ్యలలో 

ఆన్యని"షేధమున్ను వకతరవిధాననియ మనమున్ను (అన గా అవహనన్క్య నఖవిదళనములలో 

అపహననమును విధించినవ్వుడు నఖివిదళన ముయొ క్క నిష్నేభమున్ను, ప్ర hm 

త్వమును విధించినవ్వుడు దతీణవళ్చిమాఏి ముఖత్వము యొక్క... ని షేధథమున్ను 

ఆని అర్థము). నమానముగా తోంచినవ్చటికి లోశసి ద్ధమ్ములై అనేక విషయములలో 

కొన్ని వీస్థములుగా మజీకొన్ని ఇవ సిద్ధములుగా నుండుట నియమవిధికి వి 

షమనిన్ని, ఆన్ని సమానములుగా నుండుట పరినంఖ్యకు విశేషమనిన్ని తెలియవలయును 

గనుక లిా దివిధివచనములకు ఆఫూర్వ మే విషయముగాదు, .నియను మైనను, వరిసం ఖ్యమొ 

నను విషయము కావచ్చును. కనుక అత్త్య్జునమును సోచరిం వం బే యు చున్న దృవ 

ఇత్యాది వాక్యములు అార్యార్థమలు గావు నియమార్థములని గాని పరిసంఖ్యాస్థములని 

'కొని చెన్నవచ్చును. ఆనె మం పే అహం మకుష్యః; (నేను మనుష్యుండను) 

ఇత్యాది టోక్ష స్యవవారములయం దన్ని టీయందుకు “అహం? ఆని ఆక దర్శనమున్ను, 

“మనుమ్యః” అని అనాత త్యదగ్శనమున్ను కనిగి యున్నందున ఈయాత్తానాత్ర కృదర్శనములు 

శిండున్ను, భో సీద్ధముబని వెవ్చవలయును. అందులో ఆవాంి అవెడి యాత త్యదర్శనము 

నీకరూబు'మె అంతట ననగ మై యున్నందున ప్ర ప్ర ఫొనమెై యున్నది, 'మనువ్యుక8ి” 

యనెడి ఆఅనాళ క్ర దగ్భనము అశేకరూవ మ న్యావ్ఫత్త కమ యమున న్నందున ఆప భాొనమై 

యన్న ది. ఇట్టిలోక సిద్ధము ౩ లైన ఆత్త దషావానాత చర్శనములలో ఆక దర్శనముణే చేయ 

వలయునని విధెంచుచున్న ౦దున “ఆతా వారేద్రష్ట్రవ ప్పి త్య్యాదివిథివచనము నియమవిథి 

యని చెవ్పందగియున్నది. లేదా, “అహం మపవ్యః' ఇత్యా దిలో కానుభ్ వనమునందు 

“అహం” ఆచెడి మూక దర్శనమును విడువకుండ 'మనుష్యః" ఇక్యాద్యనాక్ల దర్శనము 

న్న్న సంభ వించుచున్నందున ఆత్ష్మ్యదర్శనాన్యాాద” ములు రెండు నమానము లని చెప్ప 

వచ్చును. ఆవృదుంన్ను వమానములుగా లోక్షస్పి “ము'కైన ఆత్మ డర నానాత్ష్మ దర వము 

ఫా ఆత క్యదర్శనముచే చేయవల నని :ధించుుక | 'ఆత్తా హ్ వళ దష్షవ్యః స్యా 

చనమో ఇరిసంఖ్యావిథియని 'జెప్పం పషియలన్నాషి వీలాగున 'చెక్పనను es బ్లదర్శునము లోక 

స్టమైనందున ఆవ్రూర్వార్థ ము కానేరదు. కనుక ఆత తృదర్శనము ఆగ్ని హో త్రాదికర్మ 

a నంతద్భూకముశాడు ఆత్ష్మ్యప పక్యనము ల*కనిస్ధ మయినందున దానియందు విధినంఖో 

ంచక పోయినను అత్తో పాసనము లోకముల“ దెలియ బడని వైనందున ఆయ హొనన 

సునందు ఇ వథిసంభసంచవచ్చువని ఛార్యకడవాదికలంచునే మో! ( అదియును  ఆకామ్మార్ర 

[గ 
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మే కాని వాస్తవముగా సిద్ధించదు. ఎందువల్లనం 1 శే ఆనాత త్మ దర్శనమును నిరాకరించి ఆత్మ 

దర్శనమును ఆవిచ్చిన్న మాగా సంపాదించుట ఆలో పాసన మనంబడు. ఆత్త్మదర్శనములాా 

మాటిమాటికి స్వయము గానే ప్రాక్తించుచున్న ందున వాటియందు విధి పవ ర్టించదూ = 

కనుక ఉఊపొననావక్షమున౦ందున్కు నియమము గాని పరిసంఖ్య గాని సిద్ధి చూచే కాని ఆఫ 

ర్వవిధి సంభవించదని భావము. వ్రృశూణాంతరముల చేత బొత్తిగా "తెలియబడని య త్హై 

మునందు విధి ప్రవ ర్రించునే. లోక సిద్ధము ప్ర మాణాంతరసిద్ధములై న విషయములలో 

నొకటి అ వ్ర భన మైనయెడల నియమము యవి రించును.  కందువిషయములయందం 

లోక సిద్ధత్వము సమానముగా నున్నచో వరిసంఖ్య (పృవర్షించునని ఉదావాక లోకము 

కర్ణము. 

ఆవ. వూర్వపవ్షవాది చెప్పిన మ౭రీయొక యు క్రి ననువదించి దూష్షించుచున్నారు- 

వాక్య. యచ్చో కం “ విశ్వాసో నాన్యతో౬ఒ న్ఫీ ని ఇతి తదపి 

నిద్రాతురచేతసా త్వయా స్వప్నాయమానేన ప్రలపితమ్. 

దం=అ. “ర “విశ్యాసోవాన్యతోజు్తి సివః*” అని మణీయొక అర్థమునండు మాకు నవ్వూ 

కము లేనవి యేది జెవ బడెనో ఆదియును నిదృచేత నిగడింపంబదునట్టి చి క్రముగలు 

వాండవై కలవరిం చుచున్న సిచేత వ ప్రలకించంబడు మున్నది. 

ఈ. ౧౫ నళ్లోకములో నీవు వ్రతిస్తృలివ్రృమాణములవేత శేయర్థము చెన్ను 

బనునో ఆయర్థమే మాకు నమ్తుదగయువదును గాని ఇెప్పంబడని మలీయుక తర్భమునం[యు 

మోకు విశ్వాసము లేదు ఆని చెప్పిన యుక్తిని యాలోచించగా నీవు నిద్రా క్రాంతచిత్తుం Par 

'వై కలవరించుచు చెప్పి నావని తోంచుభున్నదిణాని బుద్ధితో ని్చయిని  ఇప్పిసావని 

తోచలేదని ఛ్రావము. 

అవ, ప్రార వాది శంకించుచున్నా 6 శం, 

వాక్య. కిం కారణమ్? . ౨౦రతా 

' దం=ఆ. ఏమి కారణము? 

ళా. చేను కలపరించి చెప్పినానని, బుద్ధితో చెప్పలేదని మిరు  శెవ్వటకు జ 

తు వేమి. యని భావము. 

అవ సిధాంకవాది కారణమును చెప ప్వచుశ్నారు. యలు. 

వాక. నహి వయం ప్రమాణబలే నై కాత్య్వం ప్రతిపద్యా. 

మహే; ఐకాత త ర్థస్య స్వత ఏవానుభవమ్మాత్తై తొాతృక 

తాత . — 
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దం-అ. అద్వితీయ మైన ఆకకత్తపము స్వయముగానే (అనుభవమే స్వరూ 

వముగా(గలిగి యున్నందున చుము (వ్రమాణముయొక్క_ సామర్థ ర్భ బ్రముచేత నే ఆద్వితీ 

యాత్ష్య త్ర ట్. తెలిసికొన్న వారము కాము, 

ఆద్వితీయ మైన యాత్త్మస్వరూవము స్వభావముచేత నే అనుభవమా త్రముగా 

నున్నది. కనుక అట్టి అద్వితీయాత్మ స్వరూపము ప్రమాణమాలవేత నీద్ధించునది కాదు, 

కావున మేము (పృమాణముల నవలంబించి ఆత్త్మస్వరూపమును తెలిసికొనినదిలేదు. నస్టను 

భవము చేత నే శె కొనియుంటిమి. కనుక వ వృమాణమువేత నవస్తువు సిద్ధించునో, ఆ 

వస్తుపు (సృమాణము "లేనియెడల నమ్మక? ముందు. నే, ప్రమాణగమ్యముగాక స్వత 

స్పిద్ధమె సర్వదా ద, కాశించుచున్న ఆత్మస్వరూవమునందు ప్రమాణము లేనందున మాకు 

విశ్వాసము లేదని నీవుచెప్పినది ఆనంగత మైయున్నందున ఏవ! కలపరించుచు భెప్పినావని 

నిశ్చయించితిమని భావము, 

_ అవ. ఆత్మరత్త్వము వీలాగున వ వృమాణగ మ్యము కాదంకే చెప్పుచున్నారు... (వ 

వాక. అత ద్వ సరషప్క పమాణా సంభవం వత్యుతి. 20 

దం-అ. కనుకనే సకల మైన వమాణములయొక్క_. ఆనంభవమును చెప్పంబోవు | 

చున్నాండుం 

తా. అద్వితీయ మైన ఆ,క్షక క్షషమునందు పృత్యకానోమానఖు తిస్త ృ త్యాది 

(పృమాణములు వీవియును ప్రవ ర్థంచపని ముందరి ప్రకరణములో చెప్పంబోవుచున్నా 

ము. కనుక అచ్చటనే ఆత్ర త క్వ్వముయొక్క_ సకలప్రమాణాసోచరత్వమునుగూర్చి 

ఉవప త్రి తెలువంబడునని భావము. | 

అవ, ఆత్ర త _త్స్వ్ము వ వ్రమాణగమ్యము కాదనుటయం దిచ్చటను గూడ నొక 

యం శ్రీని చెప్పుచున్నారు. 

వాకన్టి. ప్రచూణవ్యవస్థాయాళ్ళ ఏ అనుభ వమాత్రాళ శ్రాయత్వాత్ ౨౫౧ 

దం.అ. ప్ర మాణములయొక్క_ సిద్ధి అనుభవను"ే యా, శృయించియున్నందున 

వ, మాణముల చేశ నాత్యస్వరూపము. 'తెలియంబడదని అధ్యాహరము, 

తా, చ్ర,శ్యమేది పృ మాణములు స్వతః జడములై నందున స్వయముగా వ వ్ర 
ర్రించ శ క్రిలేనివై ఆజడమైన అనుభవము. నాశ్రయించి వ్ర వర్థించుచున్నది. ఆజడ 

మైన అనుభవమే ఆత్మస్వరూవము. ఇట్టి సర్వ ప్రమాణముల కాశ్రయమైన ఆత క_క్హ్య 

ము (వమాణములబేత చేలాగున తెరలియంకేయ+ బడును? అనగా వృమాణములు వవ 
Uy 

ర్తించుటకు ముందుగానే తాను ప్రశాశించుచుండి  ఆజడమైన అనుభవము (ఆక్ష్మక 
Ww 



140 నై మ్క- రని సిద్ధి (es- 

కము తనచేతం బ్రవర్థింవంజేయంబడుచున్న జడములైన ప్రృమాణములవేత (క్క 

శింపంజేయంబడదు, కనుక ఆత శ క్ర కీవవ వృనూణము కారని మేము నిశ్న్చయింశూతి 

మని భాపము, 

అవ, ఊ త్తరశ్లోకమున కవతారికను చేయు చున్నారు. యా 

వాక. అత ఆహా. . | 5x9 

తం=అ, ఈయర్థమును చెప్పుచున్నారు. 

 ఇదివటికు చెసి స్పినదూప.ణమునః విశదము7గ చెబు వ్వుచుక్నారని భావము = 

ల్ వాన్యెకగమ్యం యద్వస్తు నాన్యస్తా త్త త్స విశ్వనేత, 
నప 'చ్ప్రయి స్వతస్సి దైఒవి శ్వాసః కథమాత్త, ని రాణా. ఈ వ 

' దంల వీవస్తుపు వాక్యముల చేత నే 'తెలియందగయున్నదో దానిని ణీ 
యొక దానివలన విశ్వసిం దంగూడదు. ప్రనూణములకు గోచరించనిదిన్ని స స్వయంసి జ్ఞ మొన 

దిన్ని ఆయిన ఆత్మత _క్రమునందు.. పురుషుంను విశ్వాసము "లేనివాండు వలాగసన 
ఆగును? " 

తా, వవస్తువు. శ్రతిన న్య త్యాదివాక్యములప్రమాణక్యమువేతనే వ్ర, వ తిపూమించం 

బడునో, ఆట్రివస్తవ్రవివయోమె (సృమాణవాక్యములు లేనియెడల విశ్వాసమును వయం 

గూడదు. ఇది సత్యమే; నీప్రమాణమునకు సోచరించక , వవ్రమాణము నెపియేంజక 

అనుభ్గ పరూప మై స్పయముగాంగ దా ఆక్తత' 'క్వము ప్రకాశించుచున్నది. అటి ఆత్ర 

వస్తువునుగూక్ని విశ్వాసమును అవశ్యముగా చేయవలయును గాని, _యేపుడుముం నను 

విశ్వాసము లేనిపాం చేలాగున కావచ్చునని భావము. డ్ 

అవ వూర్యవక్షువాది వెప్పిన  మజకీయయొకయు కిని. అనువదించి దూజెంచు 

వాక్య యదవ్యు క్ష క “మంతెరేణ విధి” మితి. తదవ వ్య బుద్ధివూ 

ర్వ మివ నః ప్ర తిభాతి. ee nn Ee 

దంఎఆ. 'అంతశేణపథిం అనెడిళ్లోకములో చేదిెప్పంబ డెన్కోఆదియంంను బంగ 

వూర్వకముగా చెప్పినదికాదని మాకు తోంచుచున్నది.. 

తా. ౧౬ ప 'శ్రోోకములా నాక జ్ఞానమునందు విధి, లేదనిన్ని,. విధి శేనటువంటి 

సాధనమును' ఆనుష్టించుటచేత ఫలము శేదనిన్ని, ఫూర్వపతువాదివేత చెప్పం ఇఎండినగి, 

ఆదియును బుద్ధిశ్రార్య కముగా నాలో చించి చెప్పి నటుల మాక తోంచలేదు. యన్న 

వచనమువలె తోచుచున్నది అని భావము, SF 
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ఆవ, వూర్వవ 'దియొక్క పచనము అబుద్లిపూ-ర్వక మని తాము చెస్పినందులకు 

ఇ శ్రువును చెస్తుచున్నా రె, = 
ఘా 

ఉట్ల జో wu) amy య. oy ల అతో అజ ann టట లో జల అధో హొ wr "ఖే 

బెరా యస నా చ SLED ఆల నాయిసు షస వ భ్ ఏ ఆ, 

తృహధోకాల. ప్రవ ఫలదాయిని. నన్టోర్త జ్ఞ క 
7 శ్ ళా గ స Be గ యు మ స NY ఇత ET RIN చత 

జట్టే {is రాం 

సై వు ననుట 
eam, Ril in 

సెముంబన సంత ED, 

దధ, ఎందువ? పనంట కాలాంతనమందు ఫలము నిచ్చును, వె కర్త లయం దిది 

da Bi, వ భత వం స్ హ్ అ ఇ మునంగా కణము నియ జ a ఘటించును, తనయొక్క ఊళ్ళ త్ ౫ 'అమునం చే ఫలము నన్ను ఆక్క ్ఞానమునం డిని 

మంచివి కాదు. కనుక అబ్యువ్లూ న్వన మూవచనమని తోంచుచున్న టె. 

తొ, యాగ దానావిక ర్య టం స్వ స్తాదిఫలముల నిచ్చువని శా నము: చేత తెలియ 

బసుచున్నది గన యాలదానాపకర న్యలనస్వరూన వముచేవ్రనే తి; యెంబజినఏి కాదు. ఇది 

గాక యాగ దానాదిక గలు శమగమఫలముబను కొంత కాలమునకు తరువాత నిచ్చును 

గాని తొను పుట్టిన న చమంచే షయ్యావు గనుక ఇట్రకర్య బం విధిని వనాగా ననుష్షీంవ( 

బజెనేని నిష్ఫలము ఉని చెప్పవచ్చును. భోజనావికర్య లు ఆకలిని నివ రంపం చేయుట 

ఫలము'గాగ లవి యని భోజనాదులన్వరూపము పళ క్ల లెలయంబవ చున్నది. కనుక భోజ 

నాడులు నిధిని “నాగా 'చీయంబడినకు ఫ్ర న్నివ్భ తా దిగుల ముల నిచు చున్న విగదా? 

ఆప కార మే ఆర్ష జ్ఞంనమున్ను ఆజ్ఞాననిబ్భ బ్ ఫణముగా గలది యని స్వరూవము'చేళ చే 

తెనియంబడుచున్నడి, ఇదిగాక ఆన చజ్ఞునము ఎవ్వువు జని ,ంచునో అబ్వడే స స ర్వాజ్ఞానని 

వృత్తి లోకములా" ననుభ వన్ స్థ్హమై యున్నది, కనుక వటి ఉగ జ్ఞానము మఫిలీకలి 
అఆా్టీ స యా 

టి wr టం wa పల జల్ల + గ్య J స ఒళ్లో ny pA Miya | 
అనుష్టిం చ్నచ్ నిష్ఫృలమని చే్వట టీ స. న్మ్తవ్కల అరు 

ఆవ, శ్లోకమున కపతోరికను * చేయుచున్నారు, 

వాక, అహా. DE 

కంధునెక్పురున్నా? wen 

mn “ ల sy గొ గ ౪1 ag We wu et, a ॥ Wa క్" wy wn ళ్ "gy pa రర. లో క్. న సీ లా 
వ్ లీ సి " సార్గివా . స స్స్! EN 1 Ham 

wo a | . ry, hs we dom పో తం స చ కరక న న సం య గస స TE నాం మ్య mn తనం వచన సారా, ౨ 2 

సరం. నంస్తాంమును ని! HM జేయు గలము కని TY “oe. సంసాంమును ని సు కట చున్న తలము శ్ స సు ఆత్మ 

చ్థానము వలన! బొందు టన మండా గా ఆగమ : ట్ ఇభానము ఉరుము (ఫలము ఫో అకు 

కదసెడిపచనము మాకు ప్యాయయు క్ష న మని తోంచలేదు. 

తా, ఆతన క్ర కజ్ఞనను పుట్రినమాత్రాన ఆదాన ముతోగూడ ర్ల క్హృక్వభో క్ల క 

త్యాదరూళ షన సంసారము ని నిష కం చచున్నటుల త్ భవే తలయందు మన కందళజుకు 
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వ ప్రక్యతముగా తెలియంబడుచుండగా విధిహీనయమైనందున ఆక్కజ్ఞానము ఫలము 

దని చెపి ప్పినమాట వ పృత్యతమునకు విరుద్ధముగా నున్నందున ఉెపీక్షీంపందగియ 

భావము, 

అవ. ప్రూర్యవతవాడి. చెప్పిన మలీయొ కయు కీని అనువదించి ద 

చున్నారు... 

వాక. య దపి జై మినీయం వచన ముర్రాటయసి తదపి తది 

వమోఒపరిజ్ఞానాటేవోదా వ్య తే ప్ర | ౨౫౮ 

దం-ఆ. -ఇెమినీమవామాని వేం ెప్పంబడినవచనమును డ్రకటించినా 

వది కలదో, ఆదియును ఆైమినియొక్క. అభిప్రాయమును "తె లియనందువల్ల నే 

రించ: బడినది, 

తొ. జైమినిమహాముని కర మీమాంసలో ఆహ్నయన్య శ్రియా 

అనెడినూత్ర, త ముచేత వేదము యావత్తు కి శ్రీయ్మాప్రతిపౌదకమనిన్ని, శ్పిణాత్ర 

ము-కాని చేపభాగము నిరర్ధకమని చెప్పినారని అూర్వవత్షవాదివైన నీవు _జైమి 

మును నీవాదమునకు ప్రమాణముగా ను దాహరించితివి కాని కైమినియొక్క_ ఆ 

మును "తెలియకయే ఉదాహరించినావని భావము, 

అవ. _ఫూర్వపతవాది శంకించుచున్నా డు, 

వాక్య. కం కారణమ్? . ౨౯ 

'దం_ఆ. వీమి? కరణము. 

తా. శైమినిమహామునియొక్క.. తౌత్సర్యము నాకు తెలియలే దనుఇ 

ఈలాగున చెప్పుట శేమి కారణము? “ఆమ్నాయస్య కి (క్రియార్థత్వాల్ ” అనెడి? 

నకు జెమిని అభిప్రాయము ఎటువంటిది! ఇవ్వమని భావనుు, 

అవ. _త్రైమినియొక్కభావమును వచించుచున్నారు..... 

వాక్య. యతః న జై జై మినేరయ మభి ప్రాయః, అమ్మాయ స్పర్వో వవ 
(క్రియార్థ తి యది వ్యయ మభిప్రా 'యోూఒభవిష్యుత్ 

- గి యూ 33 
“"అఛాలా బ్రహ్ హ్లజిజ్ఞాసా జన్హాద్యసర్టి యత ఇత్యేవ 

మాది బహావసు స్తుస్టరాపమా త్ర త్ర యాథాత్త వివ, "కాళ 
రీ బి 

నపరం గంభఠనా్య్యాయసందృష్థం సరగ్షైవే దాం 'తార్ట్వమిమాం 
ల 

సనం శ మా రీరకం నోసూత్రయిష్యుత్. అసూత్ర 

యచ్చ. కస్తాల్ జై మినే “శీవాయో వభిప్రాయో - యై; 
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నిధిబాక్యానాం సర్వార్థమాత్రే, ప్రామాణ్య మేవ మైకా 
త్య వాక్యానా మవ స్యనధిగతేవస్తు పరిళ్ళేదసామ్యా 

“దితి... . ౨౬౦ 

దం=౪, ఎందువల్లనంకే వేదము నమ స్తమున్ను కర్మ వ తిపౌదకమని ఈయఖి 

ప్రాయము _జైమినిమహామునికి లేదు, ఈయభి ప్రాయమే కలిగియుండెచేని “అథాతో 

'బ్రవ్యాజిజ్ఞాసా, జన్యాద్య స్య యత$8, అని ఇవి మొదలయిన సూ త్రములుగలదియును, గం 

భీరములైన న్యాయములవేత కార్చబడినదియును, సకలములైన చేదాంతములయొక్క_ 

తాత్పర్యములను విచారించునదియును బ ప్యూవస్తువుయొక్క స్వరూవయాథార్థ గ్రమును 

మాత్రమే (వతి పొదించునదియును, పూజ్య వె 'మెనదియును అయిన శారీరకళో న్రము 

సూ శ్రం(యేయం బడకయే యుండును. సూత్రింపం బడినది గదా? కనుక ప్రమా 

గాంతరములచేశ తెలియ: బడనివస్తువును పతి పాదించుట సమానమైయున్నందున్ విధి 

వాక్యములకు స్వార్థమునిందు ఎటువలె ప్రామాణ్యము కలదో అద్వితీయాత్త వస్తువును 

వ్రతిపాదింవెడి వాక్యములకున్ను ఈప్రుకారమే యని ఇదియె జైమినియొక్క_ అభి 

ప్రోయము. 

శా. వేదములు యావత్తు కర్తనే వ్రతిహేదించుచున్నవని శై శైమునివోమునికి అభి 

ప్రాయము లేదు. ఆటువంటిఅభిస్రాయ మే _బెమినిమహోమునికి కలిగియున్న యెడల ఉవ 

నిషత్తులున్న వేదములలో నంతర్భ్ఫూకములై యున్నందున వాటికిన్ని కర్మ లను ప్రతి 

పాదించుట యం చే తాత్పర్యమున్నది గనుక శమినిక్ళృత మయిన కర్శమిమాంసాశ్సా స్త్ర 

ములోనే ఉపనివత్తులనున్నో విచారించియుండును. ఆప్పుడు వేదాంశములయం దొక్క 

తాశ్చర్యమును | విదారించుటకు శాన త్త మును నీ శ్రీ వేదవ్యాసమహోముని వ్రళ్యేకముగా 

నారంభించక చే యుండును. ఆరంభించియున్నారుగ చా? శారీరకశా స్ర్రము “అథాతో 

ట్రవాజిజ్ఞాసా-జవ్యాద్యస్య యక?”ఆ నెడినూత్ర, త ములు మొదలుకొని అనావృ ర్తి లి శృష్టాదనా 

వ ఏ తళ్ళపాల్ ” ఆడి సూశ్రమువజకు ss 'ఆధ్యాయములు పదునారు ౧౬ పాదములు; 

నూటతొొంబదియొక్క-_ (౧౯౧) అధికరణములు, (౫౫) ఆయిదువందల యేబదియొ 

దుసూత్ర, ములు కలదిగా నున్నది. ఈళా్ర్రను యావత్తు మభ్యేమభ్యే ప్రా పాసంగికముగా 

సగుణ ట్రవ్యాన్వయావమును, తదుపాస నమును, కర్తాంగో పొస నములను, త్ర శ్రత్ళలవిశే 

వములను పతి పొదించియున్నప్పటికి అతిగంఖీరములగు యాక్తులను చెప్పి ముఖ్యముగా 

సకలవి శేమసూన్య యైన నిర్లుణ బ ద్రివాన్వరూవముయొక్క_ యా భార రమే ప్ర ప తిపాదిం 

చుచున్నది, కనుక వ్రక్యకారిర్రమాణములచే. దెలియంబడని సద్ణాదిఫలసాధేశము లైన " 
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కర్శలను ప తిపాదించుచున్న ందున పూర్వభాగముకర్మ 'కాండలోనివిధి వాక్య ములు నీలా 

గునస్వార్థమునందు (కర్మలయందు) ప్రామాణ్యముకల వై యున్నవో,ఆలాగున నే వేదాంత 

హాక్యములున్న వ్ర వమాణాంతరములచేశ (వతిపాదించంబడని బ్ర బప్యూస్వదూపమును పతి 

పాదించుచున్నందున స్వార్థమునందు (బ్రహ్తామందు ప్రామాణ్యముకల వై యుండునని 

చీమినియొక్క తాత్పర్యము స్పష్ట్రము?ా కనుపడుచున్నది యని భావము, 

ఆవ, ఆయితే, “ఆమ్నాయస్య క్రియార్థత్వాల్ అ నెడిస్తూ కృమున కేమి తౌత్న 

ర్యము? ఈసూ త్రము వేదము కర్మపరమని కా దా చెప్పునది? అని పూర్వవతువాది శంకిం 

చునని తలచి (వళ్యు శ్రరమును చెప్పుట కారంభఫించుచున్నారు ,=- 

వాకర్టి. అత ఇద మభివీయలే.. ౨౯౧ 

ద౦ం=ఎఆం కనుక ఇది చెప్పబడుచున్నది, 

తొ. శైమినియొక్క_ అభిప్రాయము ఇదివజే మేము వెస్పినచే అయినందున 

“ఆమ్నాయస్య త్రి శ్రియార్థత్వాత్ ఆ నెడినూ క్రమునకు శాక న్యేమునవ. చెప్పుచున్నామని 

భావము. 

శ్లో, అధిచోదనం య అమ్మాయః తనై న కన స్వాత్ క్రియా 
రతా, తత్త _త్ర్వమస్యాదివాక్యానాం దూత కనోర తా 

కథమ్. అం mea 2 

దం_అ, విధివృ వు కరణములో నున్న వేదము ఏది కలదో దానిశే కరవ పరత్వము 

ము కలిియుండుణాక. తత్త సమసీ మొదలగు వాక్యములకు కర న్మవరత్వము ఏకానున నం 

భవించును వెన ప్వదురుగాక, 

శా, _జెమినిమవోముని తాను చేసన కర ర్మమిమాంసాళా స్త్ర మలో ముందుగా 

ధర్మ మును డర రను విచారిం చెదనని, ఆరంభించి విచారింవంబడెడి భర్గ మునకు 

ఆర వృ ప్రమాణము చోదనాళబ్దవాద్యముతైన 'వేదవాక్యములను ప్ర తిపాదించిరి. 
అసంతరము"” "వేదము కొంత _విధిరూపము?7ా, కొంత అర్ధవాపరూవ వముగా, 

మణికొంత మం తృరూవముగాం గదా యున్న ది, పురుషప్ర ప్రయత్నసాధ్యము లైన 
యాగదానాదికర. ముందు పురుషులను 'నియోగించునట్డి వేదము విధి యని చేవా 

భురయుక్లాదెశ్రూర్యవృ త్తాంకముఖను 'జెవ్వునట్టి వేదము 'ఆర్థనాదకునిన్ని, జేవతా. 
స్వరాప వచేవళాస్తో ఆౌదివ్రతి పాదకమైన వేదము మం క శ్రమనిన్ని చెప్పంబశును గనోక 
జేదము కర యందు. ప్రచాణమని వె చెప్పెడియెడల విధిరావ మైన చేదభాగము | శీ య్యా 

వ్రతిపౌవళ మైందున ప్రహాణమైనళ్ళ టికి ఆర్థవాదరూపమైన 'జేదభ్ధాగము శ్రిమాత్ర 
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“పొదకముగానందునను, సిద్ధరూపములై న దేనానురయు న్రాదివిమయములను చతిపా 

ంచుచున్నందుననుు, ప్రమాణము కాదని చెప్పవలయునని “శూర్వవకనాదిబేనీన యాశ్నే 

మును ఆమ్నాయస్య క్రీ యార్థత్వాత్ * ఆశెడి సూత్తముబేత ననువదించి, అనంతర 

కాం త్ర ము'చేత అర్థ వాద వాక్యములు విధి వాక్యములతో టి వీకవాక్యముగా చేరి 

ఫివాక్యములవేత (వతిపాదింపం బడిన కర్మను స్తుతిచేయంంను అకర్యమందు 

రువులకు రుచినిపుట్టించును, కనుక ఆర్ధ వాదముబంను : కర్మభరము లె _ యున్నందున 

క మాణములే ఆని నమాధథానమునుచెస్సి ర. కావున విధి వాక్యములయొక్క_ సన్ని ధానము 

౨దు పఠింవంబడుచున్న ఆర్థవాదవాక్య ములు కర్త వరములని “ఆన్నూయస్య క్రి క్రి యార్థ 

ఇల్ ” అనెడిసూ త్ర, ముచేత్ చెప్పి రిగాని విధివాక్యసమివమునందు వ వఠింవంబడని. క త త్త 

tag ఆయమాత్తా ప్రవ * ఇత్యాదివాక్యములును కర్త వరములని_ వెసి ప్పినవారు కారని 

"వను, 

_ అవ, ఫూర్వపక్షవాది ౧౮ వ శ్లోకములో కుర్వ న్నే వే వేవాక రాణియచెడి ఈశా 

'స్యమర్మతృము నుదనారిం చి యామం త్రము _పురువునియొక్క_ యావత్తు ఆయుషు 

నో కర్మ ములయం చే వినియోగింపం జేయుచున్నందున కర్శములే మోత్షసాధనమని 

కాపింబెను. అది యూ క్షముకాదు. ఎందువల్లనంటే వ్ర వ్రత్యగాత్త వాస్తవముగా కర్హ్భ 

భో కృత్వాదినికారములు కలనాండుగానందునను, అట్టి వ్రశ్యగాక్తృతశ్త ్ వమును తెలి 

వానికి కర్త ర ములయం దధి కారము నంభో వించనందునను, కుర్వన్ని త్యాదిమం త్ర, త ములను 

౧నిపరముగా ఇెప్పవలసీయున్నదని ప్ర పతిపాదించుట కారంభించుచున్నారు,. 

క, అపీచ వికాత్తవత, ఇవ అదృష్టార్థ కక్క కరసు భవత్పతేఒపి, 

వ్రవృ త్తిష్తర్లత్యూ. . ౨౬3... 

దం-అ, ఇదిగాక అద్వితీయాత్తవాదినైన నాయొక్కమతమునందువలె నీమతము 
మును సమాన కర్త ములయందు. (చవృత్తి తిచూడ శ క్యమైనదికాదు. 

మావతమునందు. విధిని అంగీకరించనందున = కర్త ములయందు చృవృ త్తి 

*గున jhe దో ఆలాగున చే సీపక్షమునందును విధిని' అంగీక (కరిం చినప్పటికన స్వర్దాది 

ధనము'ల్రై న కర్త లయందు వ వ్రవృత్తి త్రి సంభవించ చేరదు. 

అవ, ఫూర్వవత వాది వ్రృశ్నమును చేయుచున్నాండు. ల 

క. యతః. . ౨౬౯౬ల 
దం-అ. ఎందువలన, == న nn 
ఈ నాసక్షమందు. కర్త లయందు పవృ శ్రి నీకారణమునల్ల సంఛవించదని 

19 
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అవ సిదాంతవాది యు త్తరమును చెప్పుచున్నాడు, 

శ్లో. స్వార్దం యియాసుర్టుహుయా దగ్ని హోత్రం యథావిధి! 

_ చేవోత్ వ్యుక్రొవితనై రవం క్ర రతం పై జె మినేః కథమ్. 

దం=ఆ, స్వ ర్హమును పొంద నిచ్చయించినపురుషుండు అన్ని వోత్ర, మును యథా 

శా, స్త్రముగా ననోష్టీం చవలయునని ఈ ప్ర కారము జేవాములోనుండి వేరుగాం చేయం 

బడినయాత కు క _ర్హ్భత్వము -కమినియిక్కుప వక్షమునం జేలాగున సంభవించును? 

తా. వ ర్రమానజేవాము నశ్రించినకరువాత మఆీయొక చేనామునొంది చరిదృలో 

శాది'చేవలోకములయం దనుభవింవ: దగిన స్వ ర్రమనుసుఖని శేషము నిభ ఏయించినవాండు 

అన్ని వోత్రాదికర్మ ల నాచరించవలయునని వేదము విధించుచున్నది, ఇట్టి వేదము కరచర 

ణాద్య వయ వములతో గూడుకోని పంచభూతవికార మై, | పృక్ళకుమైన యోోశరీరముకం శే 

అత్యంశ ఫిన్న మై ఆక్మస్వరూపముండిననే గాని (వృవర్తించదు, చేహేం ద్రియాది విలక్షణ 

మైన యాత స్వరూవము అవయవములంలేనందున స్పందనాదిక్రియలం 'లేనిజైయూం 

డును. స్పందనాది (చలన్నా క్రియలు లేనందున ఆకుకు కర్భృత్వము _ నంభవిం 

చదు. చలనాది క్రియలు లేకపోయినప్పటికి 'పృయత్నముకలిగియున్నందున కర్తృత్వ 

ముకలుగవచ్చునని యూహింవందగదు. ఎందువల్లనం బే, వ్రయత్నమనునది ఆం 

తకకరణముయొక్క_ భర, ముకావున ఆత్మయందు ప్రయత్నముగాని, తత్పయంం కమైన, 

క రృత్వముగాని సంచపింవదు, గనుక “అగ్ని వో కృజాహుయాత్స ర ర్షకామకి ఇత్యాది 

విధివాక్యములనుబట్టి అక్ష చేహేం దియాదులకంయె ఆత్యంతభిన్ను డనిగదా జెమిని 

మహాముని వెవ్చుచున్నాండు. ఇట్టి. జీపూం 'ద్రియశూన్యుండైన ఆత్మయందు చలనాది, క్రి 

యలు లేనందున క ర _ర్హ్భృశ్వముకలదని చెవ్యటకు డైమినికి. వలాసన' కక్య మైయండు 

ననిభావము,: 

wr) 
కరించి అధి కారముకూడ లేదని నిరాకరించుచున్నారు. . 

వాక్ళ. న చ ప్ర ప్రత్యాఖ్యాతాశేషశరీరాది కర సాధన స్వాభావ 
స్వా త్త కమాత త్రన్య కర రృస్వధి కారః. ' ౨౬౬ 

దం=ఆ, నే షేధింపం బడిన సకలమైనళరీరము. మొదలగుకర ర సాధనములంగల స్వా 

వముకలనాండు గనుకనే శ్రీవలమై యున్న ఆత్మ కు కర్మ లయం దధిశారము లేదు. 
తా, శరీలేం (ద్రియములతో: సూడియుండిననేకదా. కర్తల ననుష్టించును : గనుక 

శరీకేం ద్రియాదులు కర్యలకు సాధనములు, ఇట్టి కర్మ సాధనముళై న శరీరేం, ద్రియాదులు 

అవ, ఈ వ కారము జేవోదినిలక్షణ మైన యాత్ర యందు కర శ్రృక్యములేదని నిరా 

త 
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తనవికావని న్వభావముచే నిరాకరించియున్న ఆక్క శేవలముగానుండును. కనుక కర్తల 

యం దధికారమే కలవాండుకాదని భావము, . 

అవ. వూర్వవతువాది వ్రశ్నమును 'బేయుచున్నాంచు. 

వాక్య, యస్తాత్. . ౨౬౫ 
దం.అ. . ఎందువల్లను. nn 

తా. వృత్యగాత్మకర్మ లయం  దధికారముకలవ' డెందువల్లి కానేరండని 
భావము. 

అవ, సీద్ధాంక్రవాది ఉ య్ _త్తరమును చెప్పుచున్నా (డు, 

న్లో జ. WD ఛి ఫ్రై న్లో. సర మాకా స స్ట హ్యాహ ౦. మృగ సాథను 

యస్తే దర్గమ వతు. any నిక "పే ద! వ్రెర్య 'తేశకథమ్.. |. 23. ౨౯౮. 

దం.ఆ, నకల ప్రమాణముల చక గ్రుపాంపంబడనివాండును “అవాలి. (నేను 

అసనెడివృ చ్రియొక "టే సాధనముగాశలవాండున అంతకికరణము మొదలయినవరాగ ర 

మును గ్రహించని వాండునైన జ మినిశరీరమందు కనంబదుచున్న జీవుడు (అక) విధీ 

వేత చనన గ్రే రేసింవంబడును ఆని చెప్పుట దాని నుపాలంభనముచేయుట కొఆే 
యనియ ధ్యావారము. 

తా, ఆర్రయనంగా (జ ప్రత్యతము మొదలగు ప్ర మాణముల చేత "తె లియంబడునట్టి 

వాండు కాయ. అహం నేను అనెడి, ఆంతశకరణవృ _ఫివేతనే గ్రహించం 

బడును. ఇట్టి పత్యగార్మ్య; దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు అహంకారము ఇవి 

మొదలగు ననాత్త్మ వదార్థములతోటి సంబంధముేనివాండై యుండును. కనుక విధివచన 

ములవేత కర్మ లయందో వ్ర _ర్థింపం జేయంబడదని భావము, ఇచ్చట ప్రత్యగాక నిధి 

వచనములతో ప్రవ రంప కేయంబడండని సామాన్యముగా 'వెప్పవలసీనది ఆవశ్యకమై 

యుండగా జైమిని యేలాగున ప్రవర్తింపంజేయంబడునని ఇెప్పెనో అందులకు _కెమినిని 

వరివాసించుట కొజికని తెలియవలయును, అవాం' కారాద్య నాత్మ వస్తువులతోటి నంగా 

గముకలిగియున్న భ్వు'జే వత్యగాత్మను కర్తవిధులు ప్రవ్యః రంచండేయును గాని శీవల 
ముగా నున్నప్పుడు ప్ర, వవ స్తంభం చేయః కాలపు. జె మినియు, జేహేంద్రియాద్యనాత్ష 
వచార్ధములకం కొ, (క ప్రక్యాత, విలతణమైన బడని శెప్పుచున్న వ్వడ్కు వానిని (త్ర . 

క్యగాత్తవ ను విధుల లచేక ' 'నేలాగు వ్రవ శ్రింపం జేయును ౨ అనిశాళ్చర్యన ము 



వాక్య. వవృ త్తికారణాభావాచ్చ యస్తాత్ . ఎ... ౨౬౯ 

దం=అ, చవ రించుటకు కారణము లేనందువల్ల ను కర్ణ లయందు వృ తికలుగ 

తొ, కర్త లయందు వ్రన ర్థించుటకు కారణము ఫలము, అనంగా. ఒకఫలమునం 

దొకనిఃి అభిలావక లగ చేని ఆఫలమునక సాధన్యమైనక ర్య లయందు ద్ర వ ర్పించును, వ, 

త్యగాత్మ కు ఫలమే లేనందున కర్మ లయందు (చవృత్తికలుగదని భావము. 

అవ. ఎందువలన సలములేదంశే చెవు షు చున్నారు. 

న్లో. సుఖదుఖాదిఖిర్యోన ఆత్మ నో నాహమేవ్యతే, 

_వరాక్ష్వాత్ ప్రత్యగాత్మ త్వాల్ తై జై మినిః వే వ్రేర్య కే కథమ్. 

. దంఎఆ, ఎందువల్లనం కే ఆత్మకు _నుఖదుఃఖాదులతోటి సంభంధములేదు, ఆ 

వాం (నేను అని చెప్పెడియంతఃకరణముతోటి కనబడుచున్నది! నుఖదుఃఖాదులం 

దృశ్యములగుట వల్లను ఆత్మ దృక్కు. అగుటవలనను ఈరంటికి నంబంధము లేదుగనుక 

జెమిని ఏలాగున విధివచనముల వేతం బ్రేేరణంజేయంబడును, 

తొ, నుఖస్రాప్స్ దుఃఖనివృత్తిఫలమని చెప్పబడును, ఇట్టిఫలము ఆత్మ తోను 

'చంబంధిచదు. ఎంటోవల్ల నంగా; సుఖౌాదివిషయ ములు జడము'లై దృశ్యము'లై యున్నవి 

ఆత్మ అజడమై దృగూ)పుండై యున్న వాండు. దృక్ దృశ్యములకును. జజణాజడములకును 

సాబాత్యము లేనందున సంబంధములేదు, కనుక నుఖదుఃఖములు ఆత్మ తో సంబంధము 

శలవికానందున, అత్త, కర్త లయందు (పవ  రందంజేయంబడందు. "ఆయితే, నేన 

'నుఖముకలవాండను, "నేను దుః ఖముకలవాడును అని 'సుఖదుఃఖములు ఆత త సంబంధము 

కలిగియున్న ట్టు కనబడుచున్న దట యంటిరా ఆలాగు చెప్పంగూ డదు, అచ్చట చేను 
_అనెడిళబ్లము ఆంతకకరణమును వెప్ఫచున్న దిగాని ఆత్మను. చెప లేదు. ఆంతకకరణముం 

మును ఇెన్వచున్నదిగాని ఆక నుణెప్ప లేదు, అంతఃకరణముతోటి సుఖదుఃఖాదులం నం 
ఎంధించుచున్న వని మేమును వశొవ్వచున్నాము, నుఖదుకిఖ ములం దృశ్య 'మెన ఆంతకకద 
ఇముయొక్క_ పరిమాణాము'లీ నందున అంతఃకరణధర ములేగాని దృగ్రూవమైన ఆత్త 

యొక్క_ధర్మ ములు కా(దగవు, కనుక తోద్దమైన , పృత్యగాత్ర కు ఫలనంబంధమే లీనం 
దున, జెమిని శరీరోవలవీ తమైన ఆత కవిధిచేత. చేలాగున వ్రవర్రింవంచేయంబడునని 

భావము, ఈళ్లోకములోను అత్మ వీలాగున పృద శ్రింపం బేయంబడునని శౌక్సర్యముం 
ఛార్వక్లోకమునందువలె నూహించవలయును. . 
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“అవ, మణీయొకెహేతువు చేశకాడ ఆకృకు సుఖాదులతోటి నంబంధములేదని 

మవ పుచున్నారు. 

శ్లో. నతావద్యో వవాన్థ్టీ శరీరేణాత్తనః సదా, 
విషయ రకూరతో నాన్సీ ని స్వర్రాచా = స్యాత్కథం సుఖమ్, ౯ ౨౭౧ 

'దం-అ, ఆత్త కో శరీరముతోటి సంబంధమే యొబ్బటికిలేదు. - విషయనులతోటి 

నం బంధము దూరమంచేలేదు. స్వ ర్లాదిలోకమందుగల సుఖ మేలాగుకలుగును? 

తా. ఇదిగాక మణీయొక హేకతువుచేతగూడ ఆత, తు భోక క్రృక్వములేదు. సుఖ 

దుకిఖాదిభోగములను నం పాదించెడిసాధనములతోటి ఆక, కు సంబంధములేనందున' ఆత్త 

భో క్రకానేరండు, అదియేలాగం శే, ఆత్మ అసంగన్వభాపముక లవాఃడైనందున ఆకాశము 

రజోభూమజలభారాదులతో టి సం బంధము లేనిచైయున్నటుల అహం (నేను అని 

వెవ్చంబడుచున్న దేవాముతో నే సంబంధముకలవాండుకాండు. చేవాముతోనే సంబం 

ధములేనప్పుడు చేవోను బంధము లై నళబ్దస్ప ర్మాదినిషయములతోటి సంబంధము బొత్తిగా 

నుండచేరదు. శబ్దస్పర్శాదివివయ ములేగ దొ భోగములను సం పాదించుసాధనములు, 

ఆట్టివిషయములతో సంబంధములేనందున ఆత్మకు స్వన్రాదులయందు. సుఖము సంభ 

వింవదు. కనుక ఆత్మకు భో క్ష కృత్వములేదు. ఆందువలన నే విధివాక్యముల వేత ప్రవ 

రింపంచేయంబడందని భావము, . 

అవ, ఈప్రకారము క _రృక్షము, అధికారము, భోక్ట్రత్వము ఆత్మకు వాస్త 
వముగా సంభవించవు. కనుక ఆ నాద్యజ్ఞానము చేత జే పంద యవివయములయందు 

చీనని నావియని యవాంకారమమ కారరూవయమెన మిథ్యాభిమానముకలవానిే కర్త ల 

యం దధికారముక లదని “కుర్వ శ్నేవి ఆ'నెడినుం త్రము ఇెవ్వుచున్నదని ఫలితార్థమక 

చెవ్వుచునారు.- 

వాక్య. యస్తా దన్యథా నోపపద్యతే (ఈవాక్యమునకు క్రి క్రింది. 
న్లో శోకముతోంజేర్చి. యర్ధ తాత్ప ర్య్వాదులు వివరింపాబడి 

" యున్నది. కావున దీనిని ప్రత్యేకించి గణింవలేదు. . 

తో, నశాభిమానినం తస్తా తఈ్మా-రకా 'ద్యాత్మ దర్శనమ్, . 

_ మంత్ర, ఆహోరరీకృత్య కుర్యన్నితి న నిర్ణ్షషయమ్. రాడా ౨౭9 

దంత వ హేతువువలన మణీయొకవిభముగా నువ వన్నముకాదో అందువలన 

సనవ్యక్షమనం దభిమానముకలవాండై క్ర ణా ములయం దాతాత్యాభిమానమ 
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యు డైనవానినిగార్చి చెప్ఫినదికాదు. అని వాక్యమును శ్లోకము నొకటిగా నన్వ 

యించుము. 

శా, శేవలుండె అద్వితీయుడైన ఆత్మకు కర్మలయందు వ్రచృ త్తికలుగునని 
శెమ్చుటకు వీలుకాదు. కనుక, కుర్వ న్నే వేవాకరాణి జిజీవిషేల్ శతగొంసమాః.”. అనెడి 

మంత్ర ము డేవామందుగల మనువ్యత్వ బ్రావ్యణత్వాదులను అజ్ఞానము వేత తనయం చా 

రోష వరచుకొని “నేన్స మనుమ్యుండను” అని, 6 శ్లోన్సు బ్రావాణుండనుి” అని వ్యవవారిం 

చుచు అంతకకరణమందుగల క_రృత్వభో కృ త్వాదులను తనయం దారోపించుకొని 

చేను కర్తనని, చేను భోక్టనని మిథ్యాభిమానముగల జీవాత్మను ఉద్దేశించి బ్రతికినంత 

కాలము కర్మలను చేయుమని చెప్పిననిగాని, ఆభిమానహీను( డైన శేవలళు ద్ధాత్మృనుగూర్చి 

ఇప్పినదికాదని భావను, 

అవ. ఛార్వవతనాదితెప్చిన మణియొకయు కిని అనువదించి దూషించుచున్నా రు, 

వాకు. యచొ ఏక కం “విరహయ్యుతొతదపి న సమ్మ వ. ౨౩౭ 

దం-అ. విరవాయ్య ఆని వీడి చెప్పంబడెనో అదియును మంచిది కానేకాదు. 

తా, “విరవాయ్య కి, కీియాం” అనెడి ౧౯ వ శ్లో కమునందు, ఫూర్యవ వతచవాది, 

శ్రియాప దములేనిచో వాక్యము అస్టయించదు; Xకుక శ్రీయావ దము అన్ని వాక్యముల 

యందు ఆవశ్యా చేతటీశమై యున్న దనియు, అట్ట క్రియామ పదము పుపవ ప్రయత్న సాధ్య 

మైన ఆర్థమునే శవ ననియు, అందువల్ల సర్వ వాక్యములు | క్రి కియా ద్క లివరపొాదకముుల 

నియ”, ప పృతిపొదించెను, అదియు యు క్రియు కె యాడలేదు. ఎందువల్హనం కే 

“సోయం. మేద శక్రః” (ఈ చేవదత్తుం జా చేవదత్తుడనిన్ని), “సోయం గ్రామః”. (ఈ 

గ్రామ మాగ్చ్రామము) అనిన్ని, ఇవిమొదలుగు వాక్యములయందు క్రి క్రి యస దమం "లేక 

పోయినప్పటికిని వాక్యము అన్వయించి సంభ్రార్థార్భము కలవైయున్నందున క్రి త్తే యా 

వదము నన్ని వాక్యములయందు నవశ్యా "సేక్షీకములని _వెవ్వట న్యాయము శాదని 
_ భావము. =. లం. 

= అవ. పీయా! “సోయం 'జేవద శ్ర సోయంగ్రూమి” ఇళ్యాదివాక్యములయంం 

దును “వశ్య" (చూడుము) ; ళ్ళి (వొము ఇతనికి కి యావదములుగలపు. ఈ 

యౌవ వదములు. సోయమిత్యాదివాక్యమును ః వినువారికి స్పష్టముగా దోచుచున్నందున 

కంధథధరవముగా వ వ్రయోగింవంబడ లేదుగాని, వీనిని: ఆధ్యావారము వేయవలసియున్న ది 

అనీ పూర్వ వటహది శంకించునని తలంచి, సేద్ధాంతవాది స ర్రక్యుక్త వరమును చెవ్వు 

చున్నాడు. 
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వాక్య, తథాపి తు న యాశాచిత్కి యా యత్ర, కష్టచా థ్యా 

హోరణి: యా కంచు యా సా యత్రాఫిప్రే కసంపంధంఘుటయి 

en ఏవం విశిష్టాచ క్రియా ఆస్తాఖి క్యు 

వగలైవ. ౨౭౮ 

దం-అ. . అయినప్పటికిని ఏదో ఒక్కకియ యిొచ్చటనుండియో యొకచదాన్సి 

అధ్యావారించతగదు. ఇక నేముంటి యే కీ య యెశ్చట ఇవ్హమైనసంబంభమునూ భుటిం 

పచేయుటకొఅ కు సమర్థ మైయంం కునో, వాళ్ళముయొక్క_ ఆ కాంక్షను (అపేతునుని 

పూర్ణ ము గాచేయునో తక (క్రియయ్ే అధ్యాహరింవతగునుే ఇటువంటి క్రి క్రియ మాచే నం 

గికరింపంబడియున్నది. | 

తా, ఈజేవదత్తు:జే ఆ చేవదత్తుందు ఇక్యాదివాక్యములయందు, “చూడుము” 

ఇత్యాది కియిీవదములు ఆ'న్యావారించం బడియున్న ది, చా స్తవమే అయినప్ప టికినినీదో 

దక క్రియను ఆభ్యావారించి వాక్యమునందు అన్వయించగూడదు.ఇం క సటుపంటి శ్రీ య్యా 

వదమను తెచ్చి యన్వయించవలయునం టే వాళ్యమునకు వీయర్థతాళ్చర్య వినయ మైయు 

న్నదో, ఆట్టియ రము యెటువంటి క్రి యాపదమాను తెచ్చి అన్వయించి'లే సుటించునో అట్టి 

శ్రీ యావదమును తెచ్చి ఆన్వయించవలయును. ఇదిగాక వాక్యము తొను నీఆర్థమునో 

చెప్పుచున్న దో ఆయర్గమును వూష్జీషేయుటటఖ, దేనిని ఆపేతీంచునో, దానిని వూరి 

చేయునట్టి క్రియావదేమును తెచ్చి అన్వయి ంవపలయును. కాని పురుషులను ఆయా 

కార్యములయిందు వృపర్షింద( వేయపలయునట్టి శ్రియావదములినెడి అన్ని వాక్యము 

లయందును తెచ్చి అన్వయించపలయున చెడి నియమములేదు. కనుకనే “క త్వమనీ 

అవాంబవ్మోసీ” ఇత్యాది వేదాంత వాక్యములయందు. 'అసీిఆఅయిలిని, ఆస్మిాాజఆయి 

చిని, ఇత్యాది కి, కీ యోూవదములు (వృయోగింపంబడియున్న ని, వాటిని మేము ఆంగీకరించి 

యున్నారమని భావము. 

అవ, తత్త క్త్యమస్యాదివాక్యములయందుగ ల ఆసీత్యాది క్రి క యావదముల నంగీకరించు 

టకు కారణము చెపురున్నాద 

అందమైన చేగాని . లేనియర వ మయ. ఉక రిసంమ
ుగా శలదిశాద జడి క తువు | 
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తొ తన _క్ర పముస్యాదిమహావాక స్టమాలు ఉప్యక్క క మోవసంహారాొది తాక్పర్య లిం౫ 

ములచేత, పృత్యగాత్మ , వరమాత తృలయొక్క_ వక్యమసు. (వృతిపాదించుచున్న వి. కనుక 

(చత్యగాత్మ సరమాశ్తెక్యమే తత 'శ్వమస్యాదిచాక్యములకు తాక్సర్యార్థము... ఇట్టి తాత్ప 

ర్యార్థ మునకు అస్తి * ఇత్యాదిక్రి యాపదములు ఆనుకూలములై లైయున్నవిగాని, చ్రతలీ 

గాత్త్య | పరమాత్త్మ క లయందు సంభవించని ఉత్పత్తి లె, అప్పి, వికృతి, సంస్కా.రమలని 

యెడిధర ములను సంబంధించం జేయునని కావు, కనుక అటువంటి క్ర యాబదములను 

"మేను అంగీకరించినారమని భావము 

అహ చెప్పి తయర్థమును వివరించుచున్నారు. బా 

వాక్య. పుడ్చావవి కారరహి తాత్మ వస్తునః ఎధూశాశేషడై తా 

నర్థస్యావరాధన ప్రశాళొస్యి  విజిజ్ఞాసయిపి క్వాల్ అనీ, 

అనీ స్మతార్టిది క్రీ కి యావదం సరమహిము సిద్దార్థ ప ప తిపాదనస 

_మర్థ మభ్యువగంతవ్యుం నవివరార్థ వ్ర ర్ వరమితి. 

దం... నిరసీంచంబడిన సకలమైనభేదరు పవన అనర్థముకలదియంను, అన్యా 

ధీనము కాని వృకాశముగలదియును, ఆతుభావవి-కారములం శేనిదియు]నైన ఆత క్యవస్తువు 

"తెలియచేయ నిచ్ళయింపం బడియున్నందున, వాక్య పృభావముచేత ఛేర్చడినయ ర్థమును 

పృతిపాదించుటయందు శక్షమె “అస్సి అస్మి. ఇనిమొదలగు క్రియాపదము లంగీకొరిం చం 

జోయాన్నది. విరుద్ధమైనయ కమునో ప్రతి పాదించుటయందు తాక్సర్యముగల (కరా 

వదము లంగింంంప బడదు. " న 

ఎంతా. వేదాంతవాక్యములం ఆత్మత త్తర్టమును వ, వ లి పొదించుటకు ద్రవ ర్తించినవి 

గాని. మణియొ కవిషయములను ప్ర శిపాదించుటకు ప్రవ 'వర్తంచలేదు. కనుకే అన్నియు 

పనిషత్తులు. ఇ బ్రవ్మశబ్దమును గాన్ని అక శబ్దమును గాని 'ముదటివాక్యముల” నుదపహారించి, 

ఆబ వ్యాక తృస్వరూపము తెలియుటక గాను, కొన్ని నిషయములను మభ్యే ప్ర వతిపాదించి, 

చిపరవాక్యముల *నున్ను బ్ర బృహోత త్మకబ్దముల నుదవారించి నిగమించుచున్నవి. ఇట్టి సకల 

వేదాంక కాత్పర్యగ నోచరన ఆత్ర తత్త పము ఆనర్థరూపమైన క _ర్రృత్వభోక్త కృ తది 

"భీేదవ పదార్థములను, ' భూకచాలిక చేశే హం ద్రియాదిశోదవదార్థముల దూరముగా. వరిత్య 

జించినదె తాసు జ్ఞానరూపమైనందున స్వయముగా ప్రకాశించుచున్న డై జన్య మరణ 

వ్యద్ధికయస్థితిప పరణామము లెడిభావవి కారములాజున్ను లేనిజ్రియున్న ది, "తనంగా 

అద్వితీయమై సకలానర్థశకాన్యమై. స్వయం ప్రకాశ మై జన్హాదిని కారములు లేని దై యున్న . 

దని యర్థము, ఈ ప్ర కారము ఆత్మ తత్త్వమును చ్ర-చాంతనులు ప్రలిపాదించు. చున్నవి, 
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ఈయర్గము "వేదాంత వాక్యములయందు సరనము గా స్ఫురించుచున్న ది, ఇట్టి జేదొంత 

వాళ్యార్థమును “అస్మి*=అయితివి, * అస్తి )=అయిలతిని ఇత్యాది కి, యాస దములు సమర్థించు 

చున్నవి. గనుక వీటిని అంగీకరించవచ్చును. వేదాంత వాక్యార్థమునకు వివ కీకమైనఆ థ్ 

మున బోధింభెడి క్కి యావదమును అంగీకరించకగదని భావము, . 

అవ, ఈవి ఎన్ యిర్థ మును దృష్టాంతమును చెప్పి నిరూపించుచున్నారు. == 

న్లో ఛావే ఏతి న దానా పదం యద్య్వత్స)యుజ్య తే, = 

వధీత్యాది తథా చేచ్చేశ్చ (ఈ సిద్ధార్థవాచిని. ౯౭. ౨౭౭ 
దంఎఅ. దానము ఆర్థముగాగల వాక్య మునంధు “రా శ్రవలయుిన చే శ్రీయా 

ఫదము ఎటువలె ప్ర యోంచంబడదో ఆటువలళి. స్వయంసిద్ధ మొన వస్తువును వెవ్వరున న్న 

వాళ్యమనందు పను ఇత్యాది క్రి యావదమునో. ఇచ్చయింవందగదు. 

ఈొ, “హిరణ్యం దద్యాత్ * (బంగారమును. ఇయ్యపలయును) అని దొనమును 

వ వ్రతిహాదించెడివాక్యమునందు “దద్యాల్ * (ఇయ్యాపలయును) ఆన్న క్రియావదము ప్రయో U 
గింవందగునుగాని “ధా చేజ్”. (వరుగిడవలయున్ను అశెడికి, యాపదము వ, యోగింపం 

దగియుండదుగ దా? ఆవ్ర,కారమే జనన, వృద్ధి, కయాడుంగువికారములు లేనిదై, స్వత 

స్పిద్ధమైన ఆత క్ర వస్తువును వ ప్రతి పొదించుచున్న వేదాంత వాక్యములయందు. ఆత్యస్వరూప 

_మైనసక్తనో ప్ర పలిపావించునట్టి ' ఆసీ, ఆస్తీ ' త్యాది క్రియావదములు వ్ర యోగింవందగి 

యుండునుగాన, జనన వృణ్యాదివి శారములను వు వ్రతిపాదించుచున్న “వీథి (వృద్ధి 

నొందుము ఇత్యాది కి క్రి యావదము చృయోగింపందగియుం డదని భావము, = 

అవ. పీయా! “త శ శ్త్యమసీ "త్యాది వేదాంతవాక్యము స్వయంసిద్ధమైన ఆత్త వస్తు 

వును బోధిం చునదిమా క్ర, ముకాదు. " ఆబ్రహ్యను నీవు అయితివి” ఆని ఉహాసించవలయు 

నని ఉపాస నవిధిని 'హోథించురున్నదిగచా యని వ్రార్య వాది * శ్రంకించునని. తలంచి 

సీాంశవాది వరివారమునుచెప్వుచు ముందరిక్లోకమున కవతారికను చేయుచున్నారు.= 

వాక. న చ .యథో. _క్షవస్తువృ త్తి త్ల ప్రతిపాదన. 'వ్యతిరేకేణ 

త్రత్ర త మస్యాి దివాక్యం వా శాస్టిస్టాంతరం ; వ. _క్లీతి | కిము. 

- భ్యవసాతు మిత్యాహ. నం ఎఎ ౨౪రా.. 

' దం=అ. “త తత్త్వమసి _ ఇవి మొదలగు వాక్యములు ఇదివజకు చెప్పిన ఆక క్ర,వస్తువు 

యొక -యాథార న్రమును వ, వతిపాదించుటకం క భిన్న ముగా మజియకవాశ్యార్థమన. 

చెద్పుచున్ను న యని నిళ్ల గ్పయించుటకు శక్యము "కాదని వెద్చచున్నాండు.. న 

. | తా. “త త్ర చేపను స్యాదినా కములు నిక మై, నిక్వి శారమై, నక్త సత్తామా త్ర త్తమ, 9 న్యయం ఫ్ర. 
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వ,శాశమై, పరమానందరూపమై, ప్ర ప్రశ్యగఖిన్న మైన ఆత్తతత్త రా 

చున్నది యని ఉఊవక క్రృమయోప వనంహి రోది శాశ్చర్యలింగములచేక వఐిణ్పప్హ 

చున్నది. ఇటులుండను. ఆక్యతత్త్వముకంటే భిన్న "మైన జీవబ్బ కష 

పృతిపాదించునని నిశ్చయించుటకు 'కక్ళ్య ము కాదు. ఉఊపాసననమును బో థి 
సెస్ట్వేం నువృకృమము మొదలగు తత్స ర్యబోధక లింగ ములు చాధిం మున 

తోటి ఇద్వచున్నారని భావము, ఉషృక్కమోప సంహారశాక్సర్య టిం? 

ఆధ్యాయములో వివరింశౌదము. 

శ్లో తత్త త్త సవుస్యాదివా క్యానాం స్వతన్పిద్ధార్థటోధనా త్ 

+. అశ్థాంతరం న సందృష్టుం శక్ళలే త్రి స వశ రవి ౯౪ 

దంత. “తత్త ్వమసీ" మొడంనవోక్యములకు  స్వయంనిద్ధమోంన 

చుటకంకు చ ముతేయకయర్థమును చూచుటకు చేవతలచేశకూడా క్క్య్ష 

' * “తత త్త పమస్వాది” వాక్యములు స్వతస్సీద్ధమెన ఆక్క ఆశ త త తః 

అతనన ఇంశకంటే: భిన్న మైనయర్థిమును బోధించునని చేవళలంకకా 

అని ' శూవము. 

ఆవ, ఫూర్వవమీవాది ఆత స్పర్వాశ్ర శ మాణాంి అనెడి ౨౮ కవ 

నవిషయమును దూష్షించుచున్నారు.-- 

వాక్య. యస్తాదేవమ్. 

దం-ఆ, వీశారణదపలన ఈ ప్రకారము. నిశ్ళయింపం ఇం = 

వలన. 'సకలమెన యాశ్ర మములయందుండువారికి చక్కగా నాశచరి 

మనస్సు శరీరము వీటియక్క క్రియ లవేత మోతములేదు. ఎండువ 

తము క్షానమువల్ల నేగచా గలుగును, అని వాక్యమును శ్లోకమున జక 

వలయును, 

a . . 

నత్త త్తరమస్యా”ది వాక్యములు బ బ్రక్షన్నహదయాథార్ల శ్ 

చున్న విగాని ఉపాసనాద్ది క్రి (శ్రీయావిశేష కార్యమును. బోధించుట లి ఉష? 

గృవాస్థ క్ వానప్రస్థ యత్యాశ ట్ట మములయందుండువారు. జననము "మనా 

లనూ. ఉఊపాసశాదిమానస కర్మ లన, యాగచదానాది కాయికకర్మ లను వద 

నందువలనో మోక్షముగలుగునని చెవ్చగూ డదు. మోతను త్ర కః శ్రషమ న్యా 

యొక్క. శ్రవణమువేతకలిగిన ప్రత్యక్ బ ట్రిష్తాక్యభైనమచేకనే.. క 

యొకసాధనమువేత కలుగదనిభావము, . ల 
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ఆవ, స్థదాంతవాది సిద్రాంతము నారంఖించునపుడు ఫూర్వవతవాదిని వరివానీం 
కెడికొజుకు ౨.౨ వ శ్లోకములో చెపి క్పినసోల్లుం భన (పొడుపుడు) వచనమున్ను యు క్షమే 
నిచెప్పుచున్నారు.ఐ-- 

న్లో, అత స్పర్వాశ్ర, థో మాణాంతు వాజ్బ నః కాయకరఫీక్కి 

స్వనుస్టి₹ సి లెర్ననము  క్రిస్సా త్ జ్ఞ జాన బేవతు సాయతః, ౯౯, ౨౮౧ 

దం=అ. కావుననే అన్నియాశ మముళయందు వాజ్బా నఃకాయములచేం జేయ 

డిన కర్మ లవేత మోతము కలుగ నేరదు. జ్ఞానమువేత ణే కలుగును. 

తా, స్పష్టము, oe 

వాక్వ. తస్తాచ్చ. కారణాత్ వ్తద ప్యుషన పన్నమ్.  _2౮౬ 

దం-అ, ఆ కారణమువల్ల నే ఇదియంును. యు క్రమే, 

తా, ఫూర్వవతవాదిబెప్పినయు క్తులన్నియు నసంగతములై దుష్టములై యున్నవి. 
"నుక మేము ఫూర్వవతు వాదిని వరిహాసించినవదనము న్యాయ్యనుగానే యున్నది. 

ఆవ. వెనుక బెస్పిన పరిహాసనాక్యమును క్ఞావకముచేయుచు _ నిగమించు 
సనక. ” 

క. స్టమకోరథసంక్ల్ క స్ప ప్రజ్ఞాశ్రాతధియానుత్క, 
శ్రొత్తియే పేషవవాచసాః శోభంతే నాత్త వెదిషు, ౧౦౦. 2౮౩౫ 

ద౦=అ. తనమనోరథమువేత కల్పించుకో బడిన 'పాండిత్యమువేక నిండియున్న 

ఎద్ధిగల కర ర చాదులయొక. ఆవచనములు భాందనులయం డే వ వ్ర," ళించునుకాని ఆత్ర 

క్రీ 'క్రలయందు దు ర్రశాకంచవు. 

కర్త వాదులు కర్తానుష్టానమునందు వికేష్మశ, ద్ధకలవానై, జేదవాక్యములకు 

ను  ఇష్టానుసారముగా. వాశ్యార్థములను కల్పించుకొని "అంకమా త్రముచేకశే శృ క్రి 

కొంది గర్వించియంన్నారు. గనుక వారియొక్క_వ చనములం కర ర్మజడులై నిరంతరకర్తా 

పష్టానమువేత పాగచూరిన దృష్టిగల క్రో కోత్రియులవద్దవెవి స్పితే ప్ర వ, కాళించునుగాని, ని 

; సకలకల స షూంత8కరణంలె తై కోటినూర్యప్ర పఘాభాసమ నవరమాత క్క సర్శకరనిననైన త్త 

వక లయొద్ద చెప్పిన వరివాసించంబడునని, భావము. 

ఇల శీ శ్రీ మచ్చంకరభగవత్చూరు దివ్య నశేశ్వరాచార్యకృతొ నైమ్యర్మ ఖీ 

జ్జ సర్వ వెచాంతసారసం గ్రే ర్రగహోజ ఛాయ | 

అది సర్వ చేదాంతసారసం గహ వ్యాఖ్యానంబున 

' ప్రశథమాథ్యాయము.. 



ద్వితీయా థ్యాయ ము. 

అవ. [వ (పృథమాధ్యాయమునందు గతించిన యర్థమును, పతిపాదించుచు 

యాభ్యాయమునం౦దు చెవ్పంబోయెఢియర్థమును సం గ్రవాముగా సూచించదు? 

వాక. ప ప్రత్యమాదీనాం అనేవం విషయత్యాత్ 'కేపాం స్వా 

రంభకవిషయోప నిపాతితతాష్టత్ ఆత్మనళ్చ అ శేషప్ర మే 

య వైలతణ్యాత్ స రన నైక యోక్నజ్ఞనాపనోది జ్ఞ జాన 

దివాకరోదయ ేతుత్వంవస్తునూ త్ర త యాథాత తప, -కా 

కనపటియుసోత త్వమస్య్యా”చేర్వచన వ వవెతి బవ్యదిరుప 

వ త్తిఫిః వ వ్రదర్శితమ్, అత _స్తదర్ధా వశివత్తై యత్కార 

ణం తదబనేయనాయ ద్వితీ యం ఛ్యాయ వు ఆరంభతే. ౧ 

ద౦ఎఅ,వ కు దృశ్య తముమొదలగు నిం. ద్ర యములకు ఇటువంటివిషయము "లే 

వలను, వాటికి శమనపుట్టించినవివయములయందు వ్ర న వేశించుట. న్వఫావమై < 

దువల్లను, ఆత్మకు సకల, “పమేయములకంటటే విలకు[త్వము కలిగయుండుట వళ్ల 

మైన అనర్థములకు కారణమైన _ఆజ్ఞానమును. నివ _్రంవం బేయుజ్ఞానమనెడి 

యొక్క- ప్రాదుశ్ళావమునక శారణత్వము వస్తుమా క్ర ముయొక్క. యాథా్థ 

ప్ర, కాళింపం జేయుటయందు. సమర్థ మైన “శ కుమసి” మొదలగువాక్యములశేన 

ములైన యుక్తులచేత చూపించంబడినది. అటుతరువాత ఆయర్థము తెలియ' 

యందు నేదికారణ మో దానియొక్క-నిరాసముకొ ఆకు రెండవయభ్యాయ ము 

వంబడుడుగ్నది. 

“తా, ఇచ్చట వ ప్రశ్యతశబ్దమునకు. చత్తురెంద్రి, యము, ఆదిశబ్దమునకు శ్రీ 

యములని యర్థము, కకచతంఃరో త్రకిన్యోసూ] ములనెడి అయిదు ఇంది, ది 

అద్వితీయమైన ఆతృత _క్ష్వమును వ్రతిపాదించం (బోధించు జాలవు. ఎండ్ 

ఆయిం,ద్రియములు అయిదు. వ వఏవిషయ మువల్లపుట్టినవో ఆవివయము 

(ప్రవ కించి వాటినే బోధించుచుండును. అనంగా త్వగిర్ధద్రియము స్పర్శగుణ' 

యువువల్ల పుట్టినందున స్పర్శముణే బోధించు, "చత్షురిం ద్రీయము రూపగుణమ 
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వల్ల పుట్టినందున రూపముశే బోధించును. శోతృము శబ్దగుణముగల ఆ కాశము 

| పుట్టినందున శబ్దమంనే బోధించును. జివ్యా చ సశంది ద్రియము  రసగుణముగల 

మువల్ల పుట్టినందున మధురాదిరసముల చే బోధించును, ప్రాశేంద్రి యము గంధగుణ 

గల వృథివివల్ల పుట్టినందున గంధము నే బోధించును అని తరము ఆత త్ర వస్తువు సకల 

| వళూన్య మైనందునను, సక లపదార్థ ములను ప్రకాశింప చేయునట్టి స్వభావముకలదై 

దునను, రూప పరసాదిని శ్రేషములతో సూడియున్న సకలపదార్థములకం'కే విలక్షణమె 

ంందును. గనుక చత్తురాదింద్రి, దియములవల్ల  బోధింవణబడదు. ఇంక దేనివల్బ , బోధింవం 

సనంపే క _క్వమస్యా"ది "వేదాంతవచనములవల్ల నే బోధింవంబనును, ఈ వేదాంత 

కము లఖండవాక్యము లై 'నందున ఆత త్ర యొక్క సకలవి శేషశరాన్య మైన. స్వరూవ 
“థార్థ బ్రమును ప్రతి పాదించుటయందుసమ ర్థములై యున్న వి. వదముల వేత వెవ్నంబడెడి 

1షణాంశములను పరిత్యజించి (వ, ధానమైన నిశేవ్యమునుమా త్ర ము చెప్పునట్టివాక్యము 

'ండార్థ కవాక్యము లనంబడు. ఇట్టి వేదాంతవాక్యములవ శ్రంబుట్టినత _క్స్వళ్షానముసూర్యు 

రా త్ర యందుగల ఆంధ కారమును నశ్థింపం'జేసీనటుల సక లానర్థములకు ముఖ్యు కారణ 

న ఆక క స్వరూపము నావరించియున్న ఆనాద్యజ్ఞానమును నిశ్శేషముగా నళించం చేయం 

' ఈొయర్థమున్లు అనేకముల్రై న యువపత్తులను చెప్పి. వ వథమాభ్యాయములో చక్కగా 
నాపించియు న్నా రము. త _త్వమస్యా'ది వేదొంతవాక్యములు భోధించెడి అర్థమును 

౦దథయు 'ముముత్వువులు చక్కగా. 'తెలియయజాలకయున్నారు. అందు. శేమి కారణమో 

కారణమును తన్నివ _ర్షనోపాయమునున్ను ప్ర, తిపాదించెడికొ అకు రెండవఆభ్యాయ ము 

ఏంభంవంబడుచున్న ది... అని భావము, 

అవ క శ్వమసీ"త్యాది వాక్యములయొక్క_ అర్థ మును శెలియకపోవుటక శార 

మునోచెవ స్ట్రచు తన్ని రాకరణో పాయమును ఇెచ్పెదమని ప ప్రతిజ్ఞను చేయుచున్నారు. 

శో. శ్రావితో వేత్తి వాశ్యార్గం నచే _శ్రత్వమనీక్యతః Me 
క్షం వదాన్ధా నభిజ్ఞ జ్ఞ కార్ ఈ అత.స్ట త్న శ్రియోచ్య తే, ౧.౨ 

_ దం=అఎ*తత్త తమని "(నివాబ్రవ్లావై వై తిపఆనివినపింపం బడినవాండయ్యును, “త్వం? 

వ్రు అశాడి పదార్థమును ఛెబుగోనివా డౌటవళల్ణ సవాక్యమువలన వాశ్యార్థమను 

యక పోయినను, ఆందువల్ల ఆప, కారము చెవ్చంబడును. ' 

శా. ముముతువగుపురుషుండు. నదాచాయ్యలనన్ని ధానమునకుపోయి. యథావిధి 

'ననువ _రించి తనకు ఈసంసారానర్థమును .నివారించందగిన తత్వము. నువదేశింపు 

రి ప్ర్యోరకలా. 'కాపవ్తాచ్తార్యులు శిమ్యనయంతు  సకమకృభంగలవా నై క క్వమసి 
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యనెడి వేదాంతమవోవాళ్యము నువ దేశించి, ఓళిప్యా! నీవుసక్యజ్ఞునానం దన్వరూవమై 

సకలవిశేషళూన్యమైన బ్ర వాకంటే భిన్న మైనవాండవు కావు, ఆబవ్యావే నీవై యంన్నా 

వని ఆమహావాక్యముయొ క్క. అర్థమును బోధిం చెదరు, శిష్యుడు అంతకుముం బే “త్ర రప 

మసి యనువాక్యమునందుగల *త్వం” అనెడి పదార్థమ.ను అనగా జీవాత్మయొక్క-- 

నిష్క్బృపష్టన్వరూవమును చక్కగా తె? సియుండెనేని సదాచార్యోపదిస్ట్టవె మెన మహో 

వాక్యముయొక్క అర్థము సకృదుప వదేశమువేత నే నిస్సంశయము7ా మనన్సులో 

వ, కాళించును, 'లేక్క “త్వం' వదార్థము నలుగనివాండై యుండెనేని గురూవదిష్ట్రమగం 

జీవ బ్ర ప్టైక్యరూపమగు వాళ్యముయొక్క వాక్యార్థమును ప్రత్యకాది ప్రమాణములక 

విరుద్ధము లై యున్నపని నంశయించుచుండును.. గనుక *త్వం' వదార్థ మును వలాగున 

తెలియవలయునో ఆప్రకారమును ముందరి గ్యంథధములో వ్రతిఫాదించెదము. అని 

కూవము, వాశ్యార్గ జ్ఞానము పుట్టకపోవుటకు కారణము త్యం. వదార్శజ్ఞానము లేక 

పోవుటయేు గనుకోత్వంవ వదార్థజ్ఞానము కలిగె డియుపాయమును వ్ర కటిం చెదేమునిభావమం - 

అవ, వెనుకటివాక్యములో ఇెస్పినయర్థ మును. చెప్పుచు ఏ ముందరిక్లో కము యొకు. 

అభిప్రాయమును చూపించుచున్నారు. 

వాక్య. యోఒయమహంబ ాతివాక్యార్థః తత్ప్రవ త్తి త్తి ర్యా 

క్యా దేవేశి వ్రత్యవౌదీనామనెవం విషయ తారక్ ఇక్ 
వాదిషం, తన విశుద్ధ్యర్థమనై కాంతికత్వం వూర్వప తె 

'నోవ స్టాప్యతే. 3 

దం=ఆ, నేను (శ్రవ్య య నెడివాక్యార్థము యేదికలదో దానియొక్క ప్ప వ తివ ల్లా 
(పుట్టుక) వాక్యమువల్ల బే నని ఈవకారము వ్ర చ్రత్యతము. మొదలగనిం ద్రియమాం 

లకు ఇటువంటివిషయము శేకపోవుటనల్ల ననియే; వాక్యము చేక చెపి ప్పీలిని, ఆయర్భమం 

యొక్క. పరిశోద్ధికొజుక నియమ రాహిత్యము వూర్వపత్షముగా కేంబడుచున్న ది, 
“శా, “తవం బవ (చేను (బ్రవ్మనుఆనెడివా క్యా రజ్ఞానము త్ర త్వమసి త్య్యాదె 

వాక్యమంవల్లిన పుట్టుసుగాని, ' మణీయొ కసాధనముచేత కలదని ౧ వాకరములా శ 

(వృశ్యకాదీనాం అశేవం విషయ త్వాల్ ” అశచెడి,గ గ్రంథములో వప్పీయుంం౦టిని. ఆయ ర్త 

మును దృఢముగా. జేయుటకు గాను నేను ్రవ్శాన నెడివాళ్యార్థ గము వా క్యమువల్ల చే కల 
గున నెడినియమములేదు, సాధనాంతరములచేకగూ జా + కలుగదు! ముందుగా వూర్వ్వ 

వత్మము: వేయంబడుచున్నదని భావము, 

శ్లో, కృత్యా నాత్ర త నివృత్త్ చ కళ్ళి 7 దా పాపి నిర్వ ఎతిమ్, 
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అలీ థి అ | ఇఅోరం | ( శ్రుతవాక్ళస్థృతే శ్చాన్యః స్మర్యలే చవచోవరః. ౨. ౪ 

దం-అ. ఒ కానొకపురువుండు సకలమైన అనాక్మవదార్థ నుయొక్క- నివృ త్రి 

యందు సుఖమును (ఏీకక్వ జ్ఞానమును పొందును. మఆియొకపురుషుండు వినంబడిన 

చాక్యమును స్య స రించుటవలన వక త్వజ్ఞానమును పొందును, మజీయొకపురువుండు వాక్య 

మును న స్మరించును, 2B 

తా. “అవాం బృహ” యనెడి వ్రశ్యగభిన్నబ, బృవస్వరూవజ్ఞానము' త త్త్వమస్యా” 

దివాక్యములవలన'నే కలుగనుగాని కతేయి కదాని కలుగద"ెడి నియమము'లేదు. 

ఎందువల్లనంటే ? ఒ కానొకపురుషుండు పూర్వజన్న సుకృతవిశేషవరి పాకముచేత ఆత్యంత 

నిరలమైెన చి త్తముకలవాండై యుండె నేని సకల మైన భేద ప్కృపంచమునందు. మిథ్యాత్వ 

బుద్ధి జనించి 'ఆద్వితీయ్యబ బ,హాత్మ క్టానము కలవాండగును. "ఇది హీరణ్యగ ర్భునియందు 

కనువ పడుచున్నది. హిరణ్యగర్భుడు ఈకల్పాదియందు జని ంచినతోడనే “నా 

కంటే మణీయొక వస్తువులే”దని నేను ఎందుకు గ్రయపడవలయును? అని అనుసంధిం, 

చనట్టు బృహ దారణ్యకో పనిషత్తులోం "జె వృంబడినది. _హిరణ్యగర్భున కక్పర్త్యు క్త వర, 

శాలమంే అద్వితీయ్యాత జ్ఞా జానము కలిగినందున ఇది వాక్యమువల్ల కలిగినదని. చెప్పం 

నూడదుగదా? మంీయొక పురుషండు సదాభార్యసన్నిధియందు.. 'ఒకవాక్యమును విని 

వా శ్రీ తరువాత కొన్ని సాధనముల ననుష్టించి అనంతరము ఇ క్యమును స్మరించి అద్వి 

య్యూత్త్యజ్ఞానము కలచాండగును. ఇది భృగుముహామునియందు కాన్నించుచున్న ది. వ 

రుణపు త్ర త్తుండైన ఛృగుమహాముని బబ బృవాస్సరూవమును తెలియ నిచ్భయించి తండ్రి డియగు 

వరుణునీయొద్దవపోయి, టప్రవాస్వరూపమును తనకువ బేశింపనుని ప్రాస్థంవళా: నావ 

రుణం డన్న ప్రాణాదిపచార్భే ములు '్రువ్యాను తెలియుటకు చ్యారమురనీన్ని,. తవ వస్సునో 

(మననము) బేసి చ్రవాను . తెలియుమనిన్ని, ఈభూకతము లెవనివలన _ పుట్టుచు 

న్నవో, పుట్టినవి ఎవనిచే జీవించుచున్నవో, లయమును బొందునవి ఎవనియందు 

లీనములగుచున్నవో, అతండు బ్రవ్వయనిన్ని చెప్పగా. విని భృగుమవోముని 

శవస్ఫునుం జేసి, అన్నాదివదార్థములం కొన్ని టియందు. జగజ్జనాది. _కారణత్వరూవ 

మెన బవ్యాలతీణము కలదని యోచించి అన్నా దివ చార్థములను ముందుగా ,బ హా 
CJ 

యని తెలిసి, చివరకు ఆనందమే బృవయని, ఆనందమం దే బృవ్మలమ్ణము సం 

భుటిత-మె యున్న దని నిశ్చయిం చినందున, భృగుమవోమునికి.. వాక్యముకంే భిన్న 

మైన. వాక్యన్య రణము నేతనే బ్రన్మాత క్ర త్తరజ్ఞానము కలిగినటుల తెలియబడుచున్నది. 

మజణీయొకపురుషుండా. వాకర్టీముకు సరువ్ఫచే న న్య రింపంయేయంబడి అసంభావనావిపరీశ్ర 
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భావనాదిచి త్త తదోషములు నివ ర్రించినవీ దప “చేసే వరంబహ్య నని వాక్యార్థమును తెలి. 

సికొని ము క్టినొందును. ఇది శ్వేతశే శేత్రుపను. మహర్షి యందు కాన్సించుచున్నది. శ్వేత 

శేతువచెడి మవార్షి తనతండ్రియగు నారుణివలన “తత్త్వమసి య నెడివాక్యమును 

తొమిదివర్యాయములు స్మ స రిం. చేయండి ' అవాంబవ్యోస్మి' యనెడి యుపరో తజ్ఞానము 

కలవా:ండాయొనని ఛాందోగ్యవమష్టములో. జూడంబమళున్నాది. లె తిరియ్యములో "శ్వేత 

శేతుభృగుమవోమునులకు జ్ఞానము వాక్యస్త్య రణముచేత కలిగినదిగాని వాక్య శ్ళవణము'చే 

కలుగ లేదు. ఛృగవు తనంతటతా నాలోచించుచుండగా వాక్యము స్త్యృతికివచ్చి 

తత శ్ర జ్ఞానము కలవాండాయొను, శ్వేత కేతువు మాటిమాటికి గరువుచేత స స్మరింపం జేయ! 

బడి తత్త్వజ్ఞానము కలవాండయ్యెను. ఇదియే  వీరిరువురకును విశేషము. కనుక అదితీ 

యవరమాత్ర జ్ఞానము. వాక్యమువల్ల నే కలుగ వలయునచెడి నియమములేదని భావము, 

ఆవ, వాక్యస్యరణాదులవేత తత్త ష్టజ్ఞానము కలుగుచుండగా వాక్యమును తత్త్వ 

జ్ఞానమునకు కారణమని రేలాగున సీధాంతచాది తలంచుచున్నాం డంశే దానికి ప్రతి 

వచనమును చెప్పుచున్నారు. == 

వాక్య. నతత్ప్రసం' సేన శో క్రై త్రంతరోపన్యాస ముభయ్య త్ర తాపి సం 

భావనాయాహా, * 

= దంఎఅ. ఈత క్త ్వజ్ఞానముయొక్కం (వ్రస్తాపనవేత వాక్య శ్రనణనును చేయునట్టి 

మణీయొ కపురువునియొు క్క ఉపన్యాసమును (వ్ర రిపాదమున్సు  రెిండువక్షములయందు 

సంభావనము. కనిశాడికొలికు చెప్పుచున్నారు, er 

తా త త్త్వజ్ఞానము. ఏ కారణమువల్ల బన్ని ౦చునని విచారించునవ్వుడు తత్త జ్ఞా 

నమువ్రస్తావములోనికి వచ్చినందున, తత్త త్త్వళ్థునము. పుట్టుటకు వాక్యస్మ రణాదులే కార 

ణమురొదు. వాక్య శ్ర శ వణమున్ను శారణమేనని స స్యరణ శో వణవతములు రెండు ఊహిం 

పందగియున్న వని శరయంచేయుటకొటక ఇెద్యుదున్నారని భావము, 

AD my నే వణమాత్రాచ్చ పిశాచకవదావ్ను యాత్ ,. 

తి త్రిమయాదృచ్చిక్ష్థ స సృరమా ణే తు నిల్సితా, 5 ఓ 

“౨ దం-అ, వాక్యమును వినినమ్మా త్రృమువల్ల'నే పిళాచమునలె పొందును. ముగ్గురి 

యందు త శ్ర్వజ్ఞానముయొక్క- సా క్రి /"యదృతనేకకలుగనది. 3 స్యరించంబేయంబ డెడి 
వానియందు నిశ్చిత మైనది. . 

_ తా. వాక్యశ్రవణమువేతకూడ క త్తజ్ఞానము పుట్టుచున్నది. ఇందుకు. నుదావా 

రణము అర్జునుని రణధ్వజమునందున్న పిశాఛనుబ క్క_టి; 'పౌంనుపు త్రుండైన 'యర్జు 
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నుండు భారతయు 'జ్ఞారంభ మునందు బంధిచధఖీతుం డై యుద్ధమునుచేయనని ధనుర్భాణ 
ములను విడిచి రభంబుమాందకూర్చున దుకిఖించుచుండణా (శ్రీభగవంకుం డైన 'శ్రీళృళ్ణ 
మూ రి ఆతనికి సారథిగానుండి అక్జునునియొక్క కోక మోడముల నవనయించం గోరి 

ఆతృత తత్త్వము నువదేశించెను. అవ్వ చాయర్జునని రథధ్వజాగ్రంబునందున్న నన 

మంతునితోంగూడి కొన్ని పీశాచంబులు రక్షుకంబు లై యుండగా వాటిలో నొక్క_కిశాచ 
మునకు భగవద్యచనశ వణంబుచే ఆద్వితీయ్యాత్మ శ త్త్వజ్ఞానం బజవరోవ్షంబుణగా గలిగి 

నని _జ్రైమినీయమహాభారత్రములోం జెప్ప బడియున్నది. వాసిస్టరామాయణముయొక్క... 
బశము వ, శరణములో జనక రా:కోొక్ష గ్రానాండు ద్యానంబునకుంబోయి విహరించుచునా క్త 

సత్త్వ వే క్రలగు కొందు మహాపురుష 'లే'కొం కంబునం గూర్చుండి స్వానుభవ పకా 

శశంబులైన వాళ్యంబుల ననునంధించ గా పని అపరో వ్షజ్ఞానము కల వాండాయెనని వినం 

బషుచున్న ఏ. గనుక వాక్య శ్రసణమా క్ర ముచేకంగూడ త్ర _క్షజ్ఞునము జనించును. 

అయితే హిరణ్యగర్భువివలె జన్వాంత రానుష్టితకరి' పాసనావరి పాక్రముగలవానికిని, భ్ ఎగ 

వునలె గురూషదెశము. ననుసరించి న్వయము7ా. నాలోచించువానికిని, అర్జునరథధ్వజ 

వాసే వీశాచము పలి ఆర్త తర్ధ్వవ (వతిపాదకవాక్యములను. వినువానికీని, ఈముగ్దురికి త్య 

జ్ఞాగముక లిగినన కలుగును. లేచా లేకఫోవును, శే తకేతువువశె ఆకత శ్వవతిహాద 

క వాళ్యములనో గురువునేత స్మ రించంజేయంబడువానికిమా శ ముత్ర _క్య్వళ్షునము నిశ్చ 

యముగా కలుగును. గనుక త 'క్వషజ్ఞానను వాక్యశ్ర, పణమ చేశ నే కలుగును. మజీయొ 

కదాని వీణ కలుగదజెడి నియమము జని భావము. 

ఆప ఇ క సీయా నేచమునకు సి్టాంఠవాది వరివోరమును కెవ్వచయన్నాందు, _ 

వాకర్ణి. నాయఃససై 3 శొంతికో పాతు, యతః, " ౭ 

అరం ఈెపీ హీళువు నియమము శేనిది కాదు. 

ఆ, ఇ "క్య మువల్ల నే శ_త్ర్వజ్ఞునము కలుగునని మేముచెప్పిన హేతువు వ్యభి 

నాకము కలకి కొను. నియమముకలిగిన జై యున్న దని భావము. 

ఆవ, అదివీలాగం కీ నిరూపి ంచుచున్నారు. = 

సరోర్షిఒయ ౧ నుహిమా కాయో వాక్య నై స్థన యధథోదిళ 

ఖం 'కా్యాగ్గం నవ్వ్య్భూతే వాక్యాత్ క కశ్చిత్ జానాతి గ కరే le ౮ 

దం-ఆ.. ఎందువల్ల నంటే చెప్పబడిన ఈసకలమైన్యప్ర వ్రభావమున్ను వాక్యముయొ 

కా. నంబంధ మైనద'నే "తెలియవలయును. వాక్యమువల్ల వినాగా * వా క్యార్ధము నొళా, 

నొకంద్ధున్ను నా _న్రవము గాం దెభియంజాలఢడు.. 

qT 

1 / * 

uw 
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ఈ. సరణమునకు త క్ల్యజ్ఞానమునో కలుగ జేసెడి భావము వాక్ళ్యమువల్ల 
స &- 

కల్లిగనదిగాని “కేవలముగాలేదు. వాళ్యమును వింటేగదా వాశ్యార్థము స్మరింప( బడును. 

గనుక. వాక్యన్య రణమువల్ల కలిగినత _త్ర్వజ్ఞానము వాళ్యమువల్ల చే కలిగినదని నిశ్చయము, 

హిరణ్యగర్భునివలె కొందజికి త_్ర్వజ్ఞానము సకలప్ర, పంచత్వమి థ్యాత్వజ్ఞానము చేత నే 

కలుగునని 'చెప్ప'దగదు. ఎందువల్లనం"కే, సకల వ్రవంచమి థ్యా త్వ జ్ఞానమున్ను వేదాంత 

జానమువల చే కలుగ వలసీయున్న ది. కావున వాక్య మువినాగా ెటివారికి త_క్షజా 
Ey య లు దావ బు పో 
నము కలుగచేరదు. హీరణ్యగర్భునకు జనాంత రమునందు చేసిన వేదాంతవాక్య శన 

ణముచేత ఈజన మందు మొదటనే త _క్త్యజ్ఞానముకలిగినది, వామచేవమవార్షికి గర్భ 

మందే త_క్ట్వ జ్ఞానము కలిగను. ఇదియును పూర్వ జనానుష్టిశ వేదాంత వాక్య శృవణము 

చేత నని నిశ్చయింవం దగియున్నది. నుక వాక్యముచేక్ర చే క_క్వజ్ఞూనము కలుగునని 

మేము చెప్పినది నియతమైయున్నదిగాని అవైకాంతికము కాదని భావము, 

అవ, ఓీయా! వొక్యమున్ను ఇతర్మపృమాణముతో టి సంవాదములేనిచో స్వా ర 

మును నిశ్చయించుటకు శ క్రిగలచై యుండదుగచా? అదిఎటువలెనం కు, “నద్యా పీలే 

వంచఫలానినంతి (నదీతీరమునం 'ఛెదుఫలములం గలవు అనేడివాక్యమును వినినపిదవ 

ఫలములు నదీతీరమున కలవా? లేవా? యని సంశయించుచు నదీతీరమునకుంబోయి 

ఆచ్చట ఫలములు. కనుపడెన్యా తొను నినినవాశ్యము వా స్పవార్థ మే నని విశ్వసించును, 

కనువడకపోయెనా వాక్యము వొ _్టవార్థము కాదని కలంచును గనుక వాక్యము (సమా 

ణాంరఠరసంచాదములేని దై స్వార్థమును బోధించంజాలదు. అని తూర్వవతువాది శంకించు 

నని తలంచి సిదాంఠవాది శెప్పుచున్నా రు, 
॥ థి ‘ 

శ్ 
లల అ కీ. జ త నద వాకష్టి. వాకర్టించ ప్రతిపాదనాయ ప్రవృ త్తంసత్, ర్త 

| అం / Pe జు యత్వేవ సర్వ వ్రమాణానా మమ్యేవం నృ శర్తత్వాత్ . ౯ 

దం-ఆ. సళలమైన ప్ర మాణములకును ఇటువంటిన్వభావమే కలిగియున్నందు 

వలన వాక్యమును ప్రతిపాదించుటకొటికు ప్రవర్థించినదై వ్రతిపాదించనే ప్రతి 
పొదించునో. 

తా. ద్రశ్యక్షమ తొను భుటాదివదార్థములనో చ్రతిపాదించు. (వ, కాళించం 

జేయు) నచ్వుడు స్వతంత్రముగా వ్రకాశముచేయునుగాని అనుమాగాది ప్రమాణముల 

యొక్క. నంవాదమును అపేశ్న్షీంపదు. ఆనుమానమున్ను ఇటువలెచే గనుక చాక్యము 

న్ను తాను స్వార్థ మును ప్రతి పాదించునపుడు వృక్యతూది ప్రమాణములయొక్చ.. సంచా 

దమును ఆెఫీశీంచకయే వ్రతిపాధించును. “నద్యా స్రీరే పంచఫలాని సంతి” య ె డి 
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వాక్యము: స్వార్థమును వ్ర, వ తిపొదించునది అయినప్పటికి ఆస్వార్థము ప్రక్యతమునకు 

నోచరమైయున్నోందున వ వ్ర,శ్యవసంవాదము గోరియున్న ది, వేదహక్యము ఆము వతి 

"పాదిం చెడియర్థము వ్ర మాణాంతరగోచరము కానందున చ,నూణాంకస వాదము pal 

శీంచదని భావీము, 

అవ, పీయా! వాక్యము, ప్ర చమాణాంతరముతో సంవాదములేని చో, స్వార్థ 

మును బోధించచాలదని మేము చెప్పముగాని చమాణాంతరముతో విరుద్ధమైన చో 

స్వార్థమును బోధించచాలదని ఇెప్పుచున్నామని ఫూర్వవ బడీ వాది శంకించుననీ తలంచి 

నెద్దాంతవాది డ్ _త్తరమును చెప స్రచున్నాండు,లా 

న్లో, నాహం గ్రా హ్యాన తద్దీన నవతజ్నాపీ దుఃఖన్కీ 

_-విరోధః సదనీ త్యస్తా ద్వా క్యాభిజ్ఞ స్య జా జాయతే. ౫. ౧౦ 

_ దం వాక్యముయొక్క_ తాశ్చర్యమును యెణి(గిన వానికి “తదసీ" (ఆబ్రవ్యావు 

నీవై తివి అనెడి ఈ వాక్యమువల్ల విరోధము “ఆహం” (నేన్స అని గృ పింపంబడుదాని 

యందు పుట్టదు. దుఃఖముల ననుచవించునట్టి ఆంతకకరణమునందు నెతమును పుట్టదు, 

కా. 'త_క్ట్వమసి (ఆబ్రహవు నీవైతివి యచెడివాక్యముచేత ప్రతి పొదింపం 

బడెడి యర్థము (వ,శ్యమాదివమాణములతో విరోధించునని, ఈవాక్యతాత్సర్య 'వెజుం 

గనివాండు తలంచునేగాని యెజింగినవాండు తలంచండు, ఎందువల్లనం శే, “ఆవాం మను 

వ్యకి (చేను మనుమ్యుండను) ఇత్యాది పృయోగనులయందు “ఆవాంి శబ్దముచేత శరీ 

రము [౫ గృహంభబడుచున్న ది, ఈశరీరము “త_కషమనసీ” వాక్యములోని - త్వం” అజెడి 

వదమునకు అర్థముకాదు. ఆర్భమైనయెడల శరీర బృహ్మల కైక్యము (వత్యతవిరుద్ధమై 

యుండును. “చతుషావ వళ్యామి' (కంటితో చూచుచున్నాను ఇత్యాది పయోగముల 

యందు చతు రాదీం,ద్రియములు దర్శనాద్మి క్రియలకు సాధనములుగా తెలియంబడు 

చున్నందున “అవాం కు రేను చక్షున్సును అనెడి వ చ యోగము లేనందునను చతు 

రాదీం ద్రియములు “అహార అెడిళబ్దము చేత్మగ హింవంబసునవి కావు. అట్టి చతురా 

దీం ్రియములున్ను 'శ్వంి అనెడి పదనున కర్ణము కాదు. ఆర్థమైనయెడల చతురా 

దీంద్రియములకు (బ్రహ్మకు నైక్యము ద్రహ్యతీవిరుద్దమై యురీదును, “ఆవాంి ఆని 

గ గ్రహోంచబడుచున్న జీవండు, “త్వం' పదమునకు వాభ్యార్థ మైయున్నాండు. ఇట్టి జీవ 

నకును ద్రివ్యాకును ఐక్యము. త్ర _ళ్లషమసీి యశాడిచాక్యము ప్ర వ తిపాదించలేదు. వ, ని 

పాొదించినయెడల వి నిరుద్ధముగానుండును. ఎందువలననం యే జేహాదవికష్టుందై, కింక 

| కడై, నఖదుఃఖారిభో కె. నై. య న్న చేకనుంద-, “త్వం వదమానకు వాఖ్యార్థము, 
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లీథి 
జనతాగ్రారణుండైన చేతనుండు, “తల్ * పదమునకు వాచ్యార్గము. ఈ రెండు వాఇ్యా ర్థము 

లకు వరస్పరవిరుద్ధగుణములు. గలిగియున్నందున ఫక్యము నంభవించదు.. గనుక రేత్ప 

దార్థంక్యంవదార్థములయఎదుగల “సర్వజ్ఞ త్వకించిత్ జ్ఞ త్వా "ది విశేషణములను పరిత్యజిం 

చినయెడల శేవల చేతనులే శేషించియుందును. గనుక వారికి విక్యమును “క _క్ర్వమనసీ” 

నాక్యము పృతిపొదించు చున్నది. ఇట్టి యిక్యను ప్ర వృత్యతిమునకు. విరుద్ధము కానేరదు, 

ఆవ్రకారమే “అవాం -నుఖ్లే, అహం దుఃఖ” (జీన నుఖముకలవాండను, చేను చుకిల్లు 

ములు కలవా(డను ఇత్యాదులయందు “అహ” శబ్బముచేత అంతకికరణము (గృహి పించం. 

బశుచున్నది ఇట్టి ఆం శ$క రణమున్ను “త్తం” శ్రబ్బమున కర్ణము కాదు. అయిన యెడల 

ఆంక$కరణమునక్రు, బ్రహ్మకు వైక్యము అవమానాచిద మాణములతు, ఏరుద్ధమైయంంం 

డును. గనుక త తనో వాక్యమువేత ప్ర వ తి పొదింవంబడెడి వ వ్రత్యగ్, “హాక్యము 

వ, త్యతాదివిరుద్ధము కానందున త క్వమనేత్యాదివాక్యములు, -నిస్సంకటముగా స్వా 

మును బోధించగలవని భావము, . . 

| అవు పీయా! వాక్యము పృమాణాంతరముతోటి సంవాదము న ఢక్రీంచురది 

కాదనిన్ని, ప్ర, వ మాణాంతరముతోటి విరోధిం చునదికాదనిన్ని శెవ్వుచున్నారు. ఆలా 

గతే స 'సకలమైసచారలు వాక్యమును నినినమాత్ర, మువేతనే. వొ క్యార్థవ మును. తెలియవలసీ 

యుండెను. ఎందువల్ల శెరియకయున్నాతు? 1 అని ప్రూర్యవాది. శంకించగా వె వె రాగ్యాది 

గుణసంవ తికలవారిశే వాక్యము స్వా ర్థమును చోధించునుణాని అన్యులకు బోధించదు. 

గనుక ఆట్టిదోషమును వంకించ: ఒగూడదని, అందు శ్రోకములతోటి. యు క్తరమును శెవ్హు 

హోదా గ గమనం గా శబ్దము లోక క ప్రనీద్ధి ననుసరించి చెవ్వునట్టి యర్థము, సర్వజ్ఞుండై నకల 

చున్నారు. ల es 

జో నావిర కస్ట సంసాశా న్ని వివృ తా తతో భ్ చేత్, 

న ఇ ఛానివృ _క్లతృష్ణస్య పురుషస్య ముముముతా... . ౬. ౧౧ 

దం.ఆ. సంసారమువల్ల విర కిని పొందని వానికి ఆసరసారమువల్ల నివర్హించవల 

యునశెడి న ఇచ్భకలగదు. నిపర్తించని ఆశగలపుకుషునకు ముముతృుత్వము ( (మో మళ్ళ) 

శా, సంసారమనంగా తనది యని, 'అభిమానింపంబడిన. పక్ష 5 కళత త్రభనగృవా 

శేత్రాదిసంపద. ఇట్టిస ంసారమందు విర_క్టి (నిస్న వా) లేనివానికి. ఈసంసారెమును విడు. 

వవల యుననెడి ఇచ్భకలుగదు, సంసారమును విడువవలయాన డి ఇళ్ళశేంవాని జరమ 

పురుఘోర్థ మైన మూక్షమనం దిచ్భ కలుగదని భావము, . ' 

న్లో." న చాముముథేర స్పీవా గురుపాదోవనర సమ్: 
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న వినా నంచు? ఏంబంభం వొ కిస న్ గ వణం ఛోవేనే.. - "౭. 

సంక, మోమున నా లీనివానికి ఈపాక ములో సదొచార్యులయొ క్క 

పొావమాలనును *ర్బ ఆ శ్ యుంచుట కోలు నేరము, గురుష్త్టయొక్క నంబంధములేనియొడ ల 

వాక్న్సముయొక్క . శ వణము కలుగదు. 
ఫీ wr | 

ఆ మో సుచ్చ లేని వాంవు సద్దురువులయొ క్క సన్నిధికి విశనేరంయు, నషురు 

స్ 1 4 1 స్యా టె ay చ నమ లేం An పుంనన్ని కి ఇాగికీ సకలయజ్లా షలత ఇపీ వాక్ శ్రనయం దన్ను గృహము కనడ 

జగన ప్రవ ప_గంచిన సాని ఆగుకువులం పేదాంతనువోనాక్యములను వినిపషంచరు, 

టీ త్న wef wi ghee, 

చ శ ry DRE న్. Ws చ “| స వాని si తే క్వచిత్ 

"wD ip) 
న se స్ లలాట. టూ న్ 

rk wan య wimg gm: Ww Sl WHat, wa itn. 

(టో స్వయ స నై, సి అ తో నృత 
wath 

న. కటల ఫ్లా 

మూస యా ౮.౧ 
అ 

జరి, ఆప్ వశము హా "క్షనము గనంబ కనిరెమె డల షపము, ; పదార్ధము యెచ్చట: 

నున్ను సంధకిం చదవు ఆవదపదాగ్థి 7 సులు లేఫిసమె కోల అన్వయము, వ్యతిరేకము ఈరంకు 

త్య ఖు న. స ల ్ట we : § wrist జట ఆ శ్ ఈ మేన పై యంం మును, 

తౌ, నధాచాగ్టోసన్ని ధియంమ జీదొంళ్ల వాక్యములను గ్ర నణము చీయని యెడల 

బభసము గాని వదార్థము గాని తెంయంబదుదు అనా వాని సము వపసము దాయరూ*వమ్రై 

యున్నందున వొక్సనును పినిన సేగాలి వనములు తేగయు: బడు వొ క్యార్ధము పదా 

ర్థముబతో: జేషయున్నందుక ఇ వక్త స్పష్థమును వ్ టు గాని వద్య్యాములు తయ: బదవని 

యుగ ను, ఆస్వ్పయవ్యతి రే క ములన న ఫా ఆమవ్ఫ తార వ్యావ్ఫ తరములు .ఆవి అదవ ధా ము. స యవ్వ కర వృావ్ఫ ళ్ళ గ 
అను ఆశయ రచియంందును, పదార్థములు తెరి మంబసకోనియె దల ఆనువ్ఫ తర వస్బవృ త్త 

రము తరయా:ంబచవ్లు అని భావము, అనగా వదొర్థము జీ 5 ఒంకముబతో, గూడి, 

యుందును... ఆయంశములలో సే యంళశములు నవం కొలన రోం స్ట్ పస్థ్రలయందు నవిచ్చిన్న 
he 

ముగా రెనియ: బదుచుంనునో ఆయంశముటు వ్యా గృ త్తార్థము అన;బమును. ఇందుకు 

దృష్టాంతము మం దెంఫ కారము కో నున్న ల్రాటిని చూబనవ్వును ఇని సర్పము, ఇది నేల 

భగులు, షం జలధార యని మూంుస్మష జ  శ్యృయుమొలు కలుగును, ఈమూ:టిలో నిక యనే 

యస్థ్రము తు పుప్కృతృయిము! tn gam బవనందున అను: లృత్తార్థమనంబ మ, 

సర్నా నములు Wh వ,గ్యేయునుం జే వ్యవహానింబ, బి2 మిగిలిన అ ౪ చత్యయము 

అలలు తో బహ క మ సత్య చుంబన | తెవయపలయ వాము, “కం వదె 

న చ? WI [ట్ల ర్థేమం వన్వయ 
aS : i rms ఏ వినా నం pe ప న నో, అర మన్యరై రకా. నిం వెన వ్! [నల 

జః సని తన క mI * థం సో నా we 5 సోష్టోవవద ee 211 
సీ 

. రేక ములు ముంది గిం! ము చడ వరిందంబుచున్ని, 
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న్లో, వినా జ్ఞాన ప్రవోణేన పురువార్థ స్ఫుదుర్ల భః, కా 

దం-అ. ఆన్నయవ్యతిరేక ములతో వినాగా వా క్యార్గజ్ఞునము క 

ర్జ్జానము కలంగనిమయొడల అజ్జానముయొక్క_ పినాశము పుట్రినిది కాదు. 

కలుగనియెడల పురుహోర్థము మోక్షము దుర్గభమె యుండును. 

తొ, అన్వయ వ్యతిశే కా ర్థములను చక్కగా విచారించి తెలియ 

ర్గజ్ఞానము (ఆహం బవ్వోస్మ్ 9 య ెడిజ్ఞానము) కలుగదు. వా క్యార్థజ్ఞా 

డల నంసారమునకు మూలకారణమైన అజ్ఞాన ము నశించదు. అజ్ఞానము 

స్వరూ పావస్థాన మెైనమోవతుము సంభవించ నేరదని భావము, 

అవ, "కావున ముముథక్వువుల కవళ్యాేకీఠతమైన వా క్యార్థజ్డ 

_ కొయికు అన్వయవ్యతిరేకముల చేత “త్వం పదార్థ మును శోధించి తెచి 

బోధించెడికొటికు ఉత్తరగ గృంథస సందర్భము వ్ర వవ ంచుచున్న దని వెప్పు 

శ్లో, తస్తా ద్యథో క్ట "సిద ద్ధ పర్ధం పరో గ గ్రంఖోఒవతార్య తే, 

దంత. ఆశారణముపంన ఇదివజకు చెప్పిన అర్థము నీద్ధించె, 

గ గ్రంథము అవతరింపం జేయ (బడుచున్నది. 

రో వై రాగ్యముముశ్లు తా దిగుణములు కలనారై సదాచార్యమ 

శుపదేశమునుపౌంది ఆచాక్యముల యందుగల *త్వంి “అవాంి ఇతె 

ఆన్వయవ్యతి రేకముల చేత విబారెంిచి నిశ్చ యించుకొెశి యోగ్యతక 

ధ్థ్రము స్సు రించును' గనుక వా క్యార్గజ్ఞున ము సిద్ధిం వెడికొజి కు “త్వం 

యవ్యతిరేకములచేత శోధించెడివ్ర, వ కారము “ ఉత్తరగ గ్రంథములో 

భావము. 

అవ, ఈమై దవశ్లోకములో శరీరము, ఇంద్రియములు మొర 

దని వాటికి ఆత క్రత్యములేదని నూచించినయర్థమును ఏ ముందుగా విస్తరి 

తో, వర్పస్కం త్వన్న కార్య త్వా శా నాళ్తెతి గవ 

తద్భాగః సంద్రియో దేహ స్తద్వత్కిమితీ నేవు 

దం-ఆ. పురీషము ఆన్నముయొక పరిణామ మైనందున. యెట 

తెలియబడుచున్నదో ఆటువలెనే ఆయన్న ముయొక్క. ఆంశ మైన 

సూడి యున్న జేవామున్ను యెందువలన చూడంబడదు? 

.... తౌ, మనుష్యలచేత భకీంపంబడెడియన్నము బఠరాన్నిల 

ఆయన్నముయొక్క- స్థూలభాగము పురీషముగా, _నూత్మభాగము. 
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సూత్నీభాగము మనస్ఫుగా పరిణమించుననిన్ని , పుచ్చుకోంబడిన జలముయొక్క. స్ధూల 

భాగము మూ[త్రముగా, సూత్మ భాగము రక్తముగా, అతిసూత్ష భాగము ప్రాణముగా పరి 

ణమించుననిన్ని శాస్త్ర ములలో సయ క్రికముగా చెబ్బం బడియున్న ది, ఇట్టి యన్నము 

యొక్క_ ఉఊదకముయొక్క. పరిణామములైన పురీషమూ్మూక్రములు ఆత్ర కాదని సకలమెన 

వారలు అంగీకరించుచున్నా రుగదాక ఆప్రకారమే అన్నో దకములవరిణామము-లై న 

మాంసర క్తములతోం గూడియుండు మన? ప్రాణాది సహితమైన శరీరమున్ను ఆత కాదని 

నిస్సంళశయముగా తెలియవచ్చునని భావము, 

ఆవ. దేహము అన్నముయొక్క_ పరిణామ మెనందున పురీషమువలె ఆత్ర కాదని 

యూహించుటమా శ్రమే కాదు. అన్నస్వరూవమెైనందునకూడా అన్నమువలె ఆత్మ కా 

దని ఊహించవలయునని చెప్పుచున్నారు... 

వాక్య. ఆద్యంత యో రనాత తృ క్వ ప్రనీద్దై మభ్యేఒపి ర 

| న సృతిబంధః. : ౧౮ 

దల, ఆద్యంతములయందు . ఆత్త కాక పోవుట వ్రనిద్ధమైయుండగా మధ్య 

నునం జేమి పృతిబంధము కలుగుచున్నది? | 

మదట అన్నము గానుండి భతీంపఃబడి తుదకు పురీమరూవము?ా బహిర్ష 

కమసదున్న దై, మధ్య కాలమునందు మాత్రము జేవారూపముగా కనుపడుచున్నది. 

ఇందులో మొదటకనువడుచున్న ఆన్నమున్ను, చివరకనువడుచున్న పురీషమున్ను, 

ఆక్మశాదని నిశ్చయముగా ఊహిందంబడుచున్నదినదా? మధ్యశకాలమందు కనువడు 

చున్న జేవాముకూడా ఆప్రకారమే _ఆక్మకాదని నిశ్చయముగా నూహించవచ్చును. 

ఆలాగున ఊోహించుట "కేమి ప వృతిబంధము కలదని భావము. 

న్లో, ప్రాగనాత్తై వ జగ్ధం స స చాత త్య రా మేళ్యవిద్యయా 

న్రగాలెవ వనవర్జేహోం త్రస్తా తే శ్వ ద్వివిక్ష కద్గీః. ౧౯ 

దం=ఆ. మొదట ఆక కాని అన్నము భకీంపంబడినదై అద్ఞాకములేక. 2 నాత్మ 

త్వమును పొందుచున్నది. గః శ విలక్షణ మెన వస్తువు చ చూడదగిన బుద్ధిగలపురువు (డు 

పున్నమాలికనోవలె, చందనమువలె చేవామును చూడవలయును. 

“తా. అన్నము భకీంచకమునుపు ఆక్క యని తలంచంబడదుకదా? భక్షేంచంబడిన 

కీదవ ఆజ్ఞానముచేత నాత్మయని భావింపంబడుచున్న ది. గనుక (వథమ దశలో అన్న ము. 

నీవ్ర కారము ఆక్ష్మ శాదో ఆయన్న మే భక్నించినపి దవ ఈజేరారూవ ముగా. కనుప డు 
చున్న దున ఈ దేహమున్ను ఆత్మ కానేరదు. అయినవృటికి ఈ చేవామును ఆక్రయని త్రల్ల 
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చుట అజ్ఞానకృత్యమని భావము. ఇదిగాక ఈచేవాముతోటి నిత్య నం బంధమూశేక రాక 
మ భ్యేమభ్యే సంబంధించి నివర్తించుచున్న 'స్రక్ చందన వస్త్రాభ రణాదులు ఆక కాదని ౫ 

'జేవామే ఆత్మ యనిశెప్పెడి.. చార్వాకులున్ను. చెప వ్యచున్నారునదా ? ఆజ కారగద్ం 

ఈచేహామున్ను జ్ఞానస్వ రూపుడైన ఆక తోటి నిత్యసం బంధములేని జై, 'మభ్యేమె్య్రై 

ప్రాకి పించి నిపర్తించుచున్నందున ఆత్మ కాచేరదని -బుద్ధిమంకుంను - "తెల్లిఫఫోవలయున ని 

భావము... . 
అవ, ఈ జేవాము నళించిసోవుచున్నందునకూ డా ఆత్త కాదని" ఊహించవలరకంం 

నని చెప్పుచున్నాడు. we — : 

_వాకర్టి. అద్రైవమపి నుద్యదనం నాద్రి యనే స్వయమే వై వ 
తస్తా చృరీరా దశుచిరాశే ర్ని రాకో భవిమ్యసి. ౨౦. 
దంల. ఇంక నీలాగైనచ్చటికి నావాక్య మును ఆదరించకపోతి వా, నీవు స్వయా ముం 

గానే ఈయ మేధ్యపుంజమైన శరీరమునుం చి (విర కిని పొందుచు నావు) ఆశని 
వాండవు కాంబోవుచున్న్నావు అ 

తా, ఈచేవూము ఆత్మ కాదని చేను నిశ్చయముగా ఇెన్వదున్నానుగచ్తా? . ఆరామ 

నవ్నటికి .నామాటయందు నీక నమ్మకము లేకయున్నది. ఈశరీరము _యావత్కా ల కూ 
నిత్యముగా | నుంనునదికాదు.. కొంత కాలమునకు . నళిం చిపోవును. అవ్వడు ఈశర్ రూ 
ఆక్ష కాదని సీకే తెలియును. ఈశ్రరీరము. నళించునట్టి స్వ భొవముకల ై ై యున్న ందున. ౬ కక 
కాదని, నీవు స్వయముగా తెలియంమని. భావము, 

న్లో మన్యనే తావదస్ఫీతి యావదస్తా న్న నీయనే, 
శర్చఖిః కోజిళ్ళతే. దేహీ నైవ త మభిమంస్య సే. ౧౩. _క౯లా 

దం_ఆ, ,ఎంతవజకు ఈశరీరములోనుంచి త్రీస్టీ కొనిపోంబడవో. అంతవభిశే నేను 
'యభిమానించుచుందువు. చేహాము కళ్కలచేశ గ గ్రసింపబడుచుండవా- నీవు ఈక, ఈ 
'రముగా " నళ్ళిమానించవు, EF ః బం 

కా నీవు ఈశరీరములో నుండువటికు ఈకరీరమును. నీవు ' “అహంి చేనవాూ 
అని 'అభిమానించెదప్పు. సీ ఈశరీరములోనుంచి తొలగ న్వకర్శ ఫలభోగార్యమై. లో కాం 
,తరమునకుపోగా.. నీపు క్ర శ్ర కళత్రాదిబంధువులు బకనిమిషమైనను ఈశరీరము. నింటొలా-4 
.నుంచరు, వల్ క్షణమునం చే యె త్తికొనిపోయ్పి. శ శానములాో . పాఆ'వె చెదరు.. అ 

'డీశరీరముకు చమక్కులు. కీక్రివీక్రి భక్నీంచును, ఆట్టి కాలమున శోశరీరమును, నీవు ఆక ను 
_భావించవ్హ.. ఆని భావన, వ. 
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శ్లో. శిర అక్రమ్య పాదేన భర్త్య యత్యవరాకా శొునఏ ' .. 
దృష్టా సాథారణం దేహం కస్తా తృక్ఫొనీ త త్రభోః క. ౧౦. ౨౨ 

దం-ఆ, ఒకకుక్క. తనకాలిచేక, శిరస్సును త్రొక్కి-పట్టి, ఇతరము లైనకుక్క 

లను కసరుచుండు గావున సామాన్యమైన ఈ చేవామునుజూచి పీయీ! నీవు ఆ దేహము 

నందు ఏమి కారణమువల్ల ఆసన, _క్రికలవాండవై తివి? 

తొ ఈ చేవామునందు నీవు నాది యనెడిమమశారమును. చేయకుము. ఈడే 

హాము సీకొక్కనికే సొత్తుగా నుండలేదు. నీవు ఈ చేవాములో నుండువజికు ఈ చేవాము 

సీచ్రైయున్నప్పటికి నీవు విడిచిపోయినపిదద సీబంధువులు ఈ నీశరీరమున శ్యశానములో 
వైచెదరు. అవ్వు డొకకుక్కవచ్చి ఈశరీరముయొక్క_ చె త్తిమౌంద' శాలుబెట్టి తొక 

పట్టి తనదని అభిమానించి మజికొన్ని కుక్క. లీళరీరము నపేక్షేంచిరాగా, వానిని భుకొ 

భుకొనని యణచుచు బెదగించుచుండును, గనుక నీశరీరము కుక్క_లకున్ను మమ'కార 

విషయ మైయున్నందున సా ఫారణమైయాన్నది. ఇకక స నీవుజూాచి చను కారమును 

యేలచేని దవని భ్రావము.. 

అవ జేపీ హాం ద్రియము లాత కాదని శేవలయు కీ కిచేతచే 1 తెలియవలసినది కాదు 

వేదవాక్యములున్ను oe స కారమే చెక్యురున్న వని కనోపటుచుచున్నా రు. 

వాక, శ్ర తి పరిస్రావితోఒయమర్డ అనాశ్తా బుద్ద్యాది 

'చేవోంతంితి. |. ౨౫౩౫. 

దం-అ. బుద్ధిమొదలుకొని దేవామువజికుగలవస్తువు ఆక కాదని ఈయగ్ధము 

"వేదముచేత పొందింబ బడినది, . . 

కొ. బుద్ధి మనస్సు, ప్రాణములు, ఇంద్రియములు, చేనాములు ఇవియన్నియు 

ఆత్మ కాదని స్ర్రుతియే ఇెవ్వచున్నదిగాని మే మూహించి చెప్పినది కాదని. భావము, 

' ఆవ, -ఉ త్తరళ్లోకమున కవతారికను చేయుచున్నారు... 

వాక్య, ఇద మాహా. . ౨౮ 

 దం-అ. దీనిని చెప వ్వచున్నారు. 
శాం బు బ్ధ్యాదిజేవాంతవస్తువులు. ఆక్ష కాదని న్ ్రశియొచ్చట ఇెద్వచున్నదంయే 

చానిని ఇెబ్వచున్నారని భావము, 

న్లో, జసవ్రీహి. వలాలాంతై. ర్చీజ మేకం త్రిధా యా. . 

బుద్ధిమాంసపురీషాంగై, రన్నం, తద్వదపస్థితమ్... త 

22 
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దం-ఆ, విత్తనము ఒకటియైనష ప్పటికి, వెళ్త, సంజ, పొట్టు ంవాభ్రాగముల చేత 

మూందువిధములుగా గ ఇటుక లెనున్నదో, అన్నమున్ను బుద్ది, మాంసము, పురీషము ఈ 
భాగములబే నటువలెచే యున్నది, 

ఠా ఈలోకములో. పరివి నము ఒకటి గానున్న పృటికి అసారమైనభాగము 

వా త్హయని, కొంచము సారమైనఖాగము పొట్టని, నింజాసారమెనభాగము విత్తనము 

(బియ్యము) ఆని మూ:డునిధములు గా చేర్చడియున్నట్లు అన్న మున్ను అసారయమెనభాగ 

ము పురీషమని, కొంచెము సారమెనభాగము మాంసనుని, నిండాసారమైనభాగ ము బుద్ధి 

యనిన్ని మూ.డువిధములం7గా చేర్పడియున్న ది, గనుక అన్న పరిణామ మైన పురీష మెటు 

వి యాత్మ కాదో, అటువలెనే యన్న పరిణామము లైన మాంసబుద్ధులంన్ను ఆత్మ కాదని 

ఛాందోగ్యములో వెప్ప(బడుచున్నదని భావము, 

ఆవ, చేహము ఆక్కకాదని తెలిసినందున కలిగెడిఫలమును . చెప్పుటయే చ .శ్తర 

శోకములకు రెంటికి శాక్సర్యమని చెప్పుచున్నారు, 

వాక. యథోకార్గప, లివత్నా సత్యం న రాగ జ్వేపాభ్యాం 

వి క్రి యే విప్పు ్ప ఉత్యస్యార్థస్య ప్ర వ,తివ త్తయే దృష్లాంతః ౨౬ 

దంత. ఈవెప్పిన అర్థముయొక్క_ పరిజ్ఞానము కలంగ?గా విద్వాంనుండు రాగబ్వే 

షములచేక వికారమును ఫాంద డని ఈ యర్థమును తెరిసికొ చెడికొఆకు స దృష్టైంఠము 

చెప్పబడును, = 

తా. 'చేవాము అన్న పరిణామమైనందునను, ఆగంతుకమెనందునను, వినాళియై 

నందునను. ఆత్మ కాదని జెన్పీయున్నాము, ఈ యర్థమును చక్కగా విక దము7ా "తెలిసిన 

.. వండితుఃడు రాగ చ్యేవమజశంకాం ై  యుండండు. అని దృష్టాంకవ్రా-ర్వకముగ చెప్ప 

చున్నారన భావము... 

నో “వర్పస్కే- సంపరత్య శే దోషత శ్చావధారితే, 

యవ దోషం వబే లె కిం తత్రాచ్చరితు ర వేక్. ౧౬, ౨౭ 

దం-ఆ, విడువంబడినపురీషమ చ దోషములవలన నిశ్చయింపంబడియుండగా, ఆప్పు 
కీవముకొఆకు, దోషమును జె స్పనచో దానియందు క్యజించినవాని శేమిహానికలుగును? 

శ్లో తద్వక్సూ తథా స్థూలే చేహ పీత్యో వివేకతః,. 

యది దోషం వచే తాభ్యాం కిం తత్ర విదుహో భవేత్.౧౭ 5౮. 

దం-అ. అటునలెనే 'సూత్తమైనదేవామున్ను, ఈ ఆవ, కారమే స్థూలమైన జేనాము - 
/ న్స వి'వేకమువల్ల విమవంబడియుండరా, ఆశందు చేహనుధకాజక దోషమా వెప ప్పిన 
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యెడల దానియందు నిచేకికి యేమి హానికలుగును 9 అని రెండుల్లోకముల కొక్క యే 

యన్వయము, 

_ తా. ఒకపురుషుండు కనగర్భమందున్న పురీషమును భూమీయందు వదలి ఆది 

దుర్గం ఛాదిదోవషసహితమని, అసవ్యామని నిశ్చయించుకొని యుండును , అట్టి పురీషమును 

మజీయొకపురుషుందు దుర్దంఛాదిడోషములుకలదని దూష్షించును, ఆలాగున దూష్షించగా 

పురీషమును వదలినవానికి యేమియును వీనికలుగదు. దూషించినవానిని గూర్చి పురీష 

మును విడిచినవాండు “ఫీ నాపురీషమును దూషించెదవా?' యని కోపమునున్ను చేయం 

డుగదా? _ ఆప్రకారమే స్థాల చేవాము, సూక్ష్మ చేనాము ఆత క్ర కాదని, ఆక్క కం 

ఆత్యంత బహిర్భూతములని చక్కగా విచారించి కలిసికొని, వినాశత్వదుఃఖిత్వాది బహు 

దోషములు కలవని తాను నిశ్చయించి ఏటియం దఖిమానము విడిచినచో, నీచేవాముల 

యందు ఆనుందర త్వ క్రూరత్వాదిదోషము లితరజను లుగ్గడించినను, నివేకముకల 

వాని కేమియు లోవముకలంగదు, దోషములనుచెప్పి దూషించిన జనులనగూర్చి సో 

మున్ను కలుగదని భావము. ఈదేవా మాత్తకాదనియును, హీయమనియును తెలిసీ 

నందున. దీనియందు. రాగ జ్వేషములు కలుగవు, కావున నే యీదేహము నన్యులు దూషిర 

చినారని కోవముగలుగదు. భూషించినారని యాదరముకలుగధు. ఇదియే, ' బేవాము 

ఆక కాదని తెలిసీనందున కలిగెడిఫలము అని పరమభావము. 

ఆన, స్థూలసూత్మ్ జేవాములయం దవాంకారమమ కారములను చేయుటయు చా. 

క్యార్థజ్ఞానమునకు (సృ తిబంధక మైయున్నది, గనుక ఆట్, యనాంకారనువకారములను 

వివేశియగు. పురుషుడు వరిహారించవలయుంనని చెప్పుచున్నారు. 

వాక్య వతావ'దేవహ్యహం బి, బ్ర హోస్తితి వాకాస్టర్ధా ప తివత్తా 

కారణం యదుతబుద్ద్యాదా నో చెపాంతే హ్యహం "మమేతి 

నిస్పంధిబంధనో గ్రహ వ. వా 

"దంఎఅం. (నేను బ్ర బి వను ఆయితిని “అవాం తి వోస్తీ”  ఆెడి వాళ్యార్థమును 

'తెలియకపోవుటయందు షంతేమాత్ర మే ూతువుయేదంపే బుద్ధ మొదలం జేవామువజకు 

గల సముదాయమునందు “చేను బి యని కలుగుచున్నని ర్భాధక'మైన అభిమానము = 

“శా, 'నర్వానర్థాతృక సంసారమూలం బైన యజ్ఞానమును సవాసనగాన నళింపంజేయు 

నట్టిసామర్థ్యముకలది. ఆహం. బ్ర హ్లోసీ 3 యశెడివాశ్యార్థట్ట రజ్హానము, ఇట్టి, చాశ్యార్థజ్ఞాన 

ము. నద్దురునన్ని ధానమునందు సుహావాకో్టివచేశను కలుగగాణే జన నించవలసియున్న బ్బ 

టికి కి బుద్ధి'మొదలం 'జేనామువజికుగల స్ధూలనూత్త జే జేవాములయందు ' అవాం” చేను అనెడి 
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యభిమానమున్ను దృఢముగా నడచుచున్నందున జన్మి ంచలేదు. ఇదియే వాక్యార్థజ్ఞూన 

ము కలుగకపోవుటకు ముఖ్య కారణము గనుక ముముక్షంవులగు వారందణును జేజే హెంద్రి, 

యమనకిప్రాణబుద్ధిసంఘా క మునందు “అవాంి “నుమాిభిమానములను విశేష షప్రయ త్న 

ములతోటి విడిచియుండవలయునని భావము. 

ఆవ. జేనోదులయం దవాం కొర నును కారములను చేయక, ః వి-ేకము కలిగియు 

న్నందుకు తిరగి మణీయొ కఫలమునో చెప్పుచున్నారు. === 

వాక్య. తద్వ సతి శేశేహి న కుతల్చిత్ వధజ్యతే వకలవవ 

వత్యుగాత్మ్ న్యవతిష్ట లే. 6 

. దం-అ వాటికంటే భిన్నముగా నున్నయొడల్క, బేనివల్లను విభజింపంబడండు. 

అద్వితీయుం డై వ్రశ్యగాక్క యండే నిలిచియుండును, . 

శా, ఎవ్వుడు చేసే బాంద్రియము మన ప్రాణ బుద్ధిసంఘా తముకం మే తాను విలతు 

ఇముగా నున్నట్టు తెలియునో, అవ్వడీయాత్రిం రోభ'దార్థమువర్ణ విభజింవం బడండు . 
అనం?ా బేహేం ది యాదిసంఘాళమును నేనని యభిమానిం చియున్నవ్వుడు ఆక పరిచ్చి 

న్నం డెయుండును. ఆయభిమానమును విడువగానే పరిచ్చిన్న త్వము నివ_ర్ధించి అపరిచ్చి వృ 

మై సర్వను తానై అద్వితీయుండై శేవలన్వస్వరావమునందుండి. ముక్తం డగును. 

ఇదియే దేవాత్త వివేకమునకు ముఖ్యఫలమని భావము, 

అవ, ఊ తృరశ్లోకమున కవతారికను చేయుచున్నారు, __ 

దం=ఎఆఅ. ఈ, వ కారమును వె స్రచున్నారు, wr 
ఈ, వివేకఫలమును ఊఉ క్రరశ్టోకములో వివరముగా శవ ప్రచున్నా రని భవము... 

న్ పా బంగా స్వబేహే హ్ చ సమెైకాత్త త్యం న 
వివేకినః కుతః కోవ; స్వచేవనయచే ష్సివ. కంకి 
దం- అ. శతు శువునియందు, బంధువునియందు, కరోరిరమునందుు నిక్విశేవమె 

అద్వితీయమైన ఆక క బకలేకలదని చూచుచున్న వివేకముకల వానికి 'తనదేహావయవ 
ములందువలె కోవ వము యే కారణమువల్ల క కలుగును? Te 

శా. శత్రువులయొక్క. కరీరములందు,పు త్త శ్ర కళత్రాదిబంధువులయొక్క శరీరము 
యందు, తనశరీరమునందును, చిడ్రూపుండై నయాత్త, ఒక్కులడేయనిన్ని . ఆయాత్త్య 

ఆంకటసముండనిన్ని,. అన్వితీయుంబనన్ని, నిరవయవృండనిన్ని ఈ ప్ర కారము ఆత 
యొక్క యాథార్థ్యమును తెలిసీనవానికి అన్యులు తనకు అవశారమునేసీనను, వాదే 

శీ 
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యందు కోవము, ఈర ౫ రసః ఆసూయ, జ్వేవము "మొదలగువి కరములు కలంగపు, తన 

జేవాములోని _కరచరణాద్యవయ వములయందు ఒక అవయవము మణియొకయవయవ 

మునకు బాధకముగానోండినను ఆ యనయవమునుగూంర్చి. తనకు కోవము కలుగదుగదా? 

ఆవ,కారమే సర్వ చేవాములయం దాళ్త ఒక్కడే అయినందున యే చేహామందును 

కో పాదులు జ్ఞానికి కలుగ వని భావము, 

అవ. మజియొకే హేతువును చెప్పి " కూంద్రియాదు లాత్ర శాదని నిరూపించు 
చున్నారు. షొ . . 

వాక్య, ఇ్రతళ్చ అనాశ్తా 'దేవాోదిః. . : 35 

దం-అ. ఈ ఫతువువల ల్ల నున్ను బేవోదికము ఆత్మ కాదు. 

జా, స్పష్టము, 
అవ. హేతువును వెప్పుచున్నారు.--- 

నో. ఘటాదివచ్చ దృళ్వత్వాత్ టై "రేవ కరణే క్షే న. . 

_ . స్వవ్నేచా నన్ఫయాత్ జ్ఞ జయో దేహం నా లేతి సూరీఖిః, ౧౯, 
. దం-ఆ, ఆయిం,ద్రియముల చేశ నేరూడ, బడుచున్న శరీరము భుటాదులన లె దృశ్య 

యున్న ందువల్ల ; ను, స్య్వవ్నమునందు . సంబంధము లేక యున్నందుపల్ల ను, చేవాము 

అత్మ కా కాదని బండితులచేత తెలియందగినది, 

తా. ఈలోకములోని వస్తువులు అనగా భటపటాదులం కంటితో, జూడంబడు 

మున్నవి.ఈచేవామున్ను కంటితోం జూడంబడుచున్నది. గనుక భుటాదివస్తువులవలె చేవ 

మున్ను. దృశ్యము గానున్న ౦దున, ఫఘటాచెవస్తువు లేప, కారము ఆక కావో, ఆప్రకా 

చు చేనామున్ను. ఆత్ర కాదని 'తెలియవలయం.. ఇదిగాక ఈ చేహము _జాగ్రదవస్థలో 

తెలియంబ కుచున్నదిగాని, న్వ స్నా వస్థలో కనువడుట' లేదు, అదియులాగం బే, మునుముందు 

నవ్నములో తాను వ్యాఘ్ర వె మెనటులం జాచి తదనుగుణవ్యా పారములను_ జేయుచుండి 

మెళుకువరాగానే తాను వ్యా శ్రుము కాదనిన్ని మనుమ్యుండననిన్ని వ్య వవారించును, 

“నుక దునుష్యశరీరము. న్వ స్నా వస్థలో కనువడ లేదు. జాగ్రదవస్థలోమా త్రము ప్రకా 

ంచుచు స్వ ప్నావస్థ సలో. ప్ర కాళించనిమనువ్య చేవాము ఆక్మశాదని పండితులు 

క లియంగలరని భావము. | . 

అవ, వి'వేకజ్ఞానము (కర్త జ్ఞానము) యొక్క. ఫలమును 'ఇెద్చంటోవుచున్నారు. 

ట్రిఫలమందు. కోతలకు. శృద్ధకలుగంజేయుకొటిక. మిథ్యాజ్ఞాన తత త్త ్వళ్ళానఫలములం 

కస్పరము అళ్యంకవిదద్ధమురై యున్నవని అనుభవముచేత నే. చూపుచున్నారు,... 
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వాక జేహాదిశార్యకరణసంఘాత న్యతిలే'కావ్యతిరేకదర్శినః 

వ్రత్యవతవవ విరుద్ధం కార్య ముపలభ్యతే. ౩౫ 

ద౦=అ. జేవాము'మొదలేన శార్యకరణసముదాయముకంమే భేదమును అభేద 

మును చూచువానికి [వ ప్రత్యతముచేతనే విరుద్ధ మైనఫలము పొందంబడుచున్నది = 

తా, జీవాము ఇంద్రియములు వీటియుక్కసంఘాకమే జేహాదికము. ఇట్టి 

జేహాదులకం కే భిన్నమైన ఆత్మను తెలినీనవాండు వివేకి యనంబడును. జీవోదులే . 

యాత్మయని తెలిసినవాడు మిథ్యాజ్ఞాని యనంబనును, వీర లిద్దజకునో కలిగెడిఫలము 

ఉళచానికంయె ఒకటి విరుద్ధముగా నున్నది. ఇది దునకందటికునో ప్రశ్యతముగాం చెలి. 

యంబడుచున్న దని భావము. 

ఆవ. వివేకజ్ఞాన మి థ్యాజ్ఞానములకు విరుద్ధమైన ఫలము ఏటువంటిదం మే చూపు 

చున్నారు. 

క్లో. చతుర్భి రూహ్యులే యత్త తృర్వకశ్వాళరీరకమ్, 

. తూలాయలే తదేవాహం ధియా ఘూ9త మవేతసామ్. ౨౦.౩౬ 

దం-అ. వీశరీరము నలుగురుమనుమ్యుల చేత యావళ్ళ క్తి కితోటి చూయంబడు. 

చున్నదో ఆశరీరము వివేక విహీనులయొ క్కు. అవాంబుద్ధి చేత స్ప ఎశింహః బడిన 2 దూది 

వలే చేయంబడుచున్నది. 

శా. ఈలోకములో సాధారణముగా ప వ లిమనుమ్యనకు నుషు ప్రీకాలమందు 

ఉహేం చ్రి యాదులయందు అహంబుద్ధి. (నేను మనుష్యుండను, చేను బ్రాహ్యణుండ | ననెడి. " 

యఖిమానమ) కరిగియుండదు. అట్టి సుష ప్రీదశలో ఆశరీరమును ఒకచోటినుంచి 

మఆఅియొకచోటికి చేర్చవలయునంయే నలుగురుమను ష్యూలు కమయొక్క.
యావచ్చ క్రి కిని... 

వ వయోగింవంచేసీ "మోయ వలసీయుండును. ఆశరీరమే జా గ దవస్థలో. అవాం బుద్ధి. 

వేళ. గ్రహింపంబడియంందును, గనుక అన్యులయొక్క_ హూ న్తస్పర్శనముకూడ అపేషీం.. 

చక కనంకటతాణే దూదిపింజవ'ె సంచరించుచుండును.. ఇది మనకందటకు వృశ్ళత : 

ముగాగదా నున్నది. గనుక సుష _క్రికాలమందున్న వి వేకజ్ఞానముయొక్క_ ఫలము, 

జాగ గృత్మా-లమం దున్న మిథ్యాజ్ఞానముయొ క్కఫలమున్ను యెంకవిపరీశము లై లై. యున్నవో 

చూడు డని భావము, 

ఆవ. చారాకకులకం శే నితరుల
యినవాదులం (వుతనులరిదజును సూలజేవ ల 

ముకంటే యాత్ర, భిన్న మేనని ని క్వి వాదముగా నంగీగరించియున్నంద
ున, ఆయరమునో 

వ్ర రిపాదించుటయందు మేము విశేషముగా నభిని-వేశమును వేయమని ఇెప్పుచున్నారు ' 
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వాక్య. ప్రన్ధ క్వ్యార ప్ర వకర రణార్ధోవసంహారా యాహా, రల 

దంఆ. చ సస్థమేయాన్న ందువలన ప్ర వక రణార్థము నువసంవహారిం చెడికొ ఆకు 

శెవ్హుచున్నారు . 

తా, స్థూల చేవాముకం మే యాత్ర భిన్న మేనని లోకములో నంద అంగీకరించి 

యున్నారు. “నుక ఆనిషయమును విశేషముగా నరూపించవలసిన అవసరములేదు 

7ంపవున వ చ, కృతమందు వా క్యార్థజ్ఞానము కలుగుట కువయు క్షమని (వ చ,తిపాదించంబడు. 

చున్న “త్వం వదార్థశో ధనమును నిగమిం చెడికొజకు మణేయొక విశేషమును వెప్పెద 
నుని భావము. 

అవ. ఈవాక్య్ళమే ఊ త్రరళ్లోకమున కవతారిక..- 
న్లో ః స్థూలం యు ENS నిరనై సై సవం నభసో సీలతామిన, 

హాం సూక్తం నిరాకుర్యాత్ అభోయు క్రిఫి రాత్మనః౨౧. తేరా 

దం..అఆ, ఆకాశమునలన నీలత్వమునువలె ఫ్థూలచేవామును యావిధమైన యు కి 

వేత నిరసించి ఈముందు చెవ్నంబోవు యు క్లులచేత్ర ఆక వల్లను సూక్ష్మమైన చేనాము 

నున్ను నిరాక గించవలయును. 

తొ. శుద్ధ మైన సకలరూవహీనమెన ఆకాశమునుచూచి తెలివిలేని మనుమ్యులు 

ఆకాశము నల్లగామున్న దని వ్యపహరిం చెదరు, బుద్ధిమంతులగు చారు ఆకాశము రూవర 

పిక మైనందున నీలపర్ధముకలదిగాదని నిశ్చయించి 'ఆశాశమునందు నీలత్వము లేదనిన్ని 

దప బహుదూరము?గ” వ్యాసించినందున ఆభూకనీలా కారమును (గృహించుననిన్ని 

చెప్పెదరు. ఆప్రకారమే ఆత్మయున్ను జద్ధమె నిగ్వి శేవమమయినందున స్థూలబేహ 

సంబంధము శలది గాదని యిదివజుకు వన్ని యున్న యు క్వ కులచేత్ర స్థూల చేహామును ఆక్క 

లోనుండి తొలగించి తరువాత యింకముందు చెప్పంటి వోయెడి యు కుల చేశ సూట్ 

'జేవామునుకూడా ఆక లోనుండి నిరసించవలయునని భావము, 

వాక. కం సూక్ష్మం చేహం ని రాకు రాగ్టదితి ఉచ్య తే, వా 

దం-అ. సూత్మబేహమును. నీలాగున నిరాకకించవలయునం'కే వెవ్పంబడు. 

వమ స్సష్థము, 

న్లో. _అహాం మమత్వే యత్నేచ్భాః నాత త్తధర్థాః కృశత్వవత్ / 

కర ర్మల్వే నో పలభ్యుత్వా కహేయిత్యాచ్చ న 'స్రవత్. ౨.౨. ళం 
ద-=ఆ, విషయక ము చేత హౌందం('శలియం )బడుచున్న ందున, కశ క్షముపలె 
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మై 

ఇచ్భ యివి ఆక తధర్య ములు కావు, 

. తొ. కృశత్వము, పీనత్వము, దీర ర్సత్వము, వామనత్వము "మొదలగు ధర్మ ములు 

ఆత్మ చేత గృహింవంబడెడుస్య భానము కలచాయున్నందున, యేవ కారము ఆత్మధర్శ 

మురంశావో శ ఆవ్రశారమే అవాం కారము మమకారము, ప్రయర్నేము, బుద్ధిం ధరా 

ధనే చ్భాదులును ఆక చేత గృహింవంబడెడి. స్వభావముకల వైనందున ఆత్మధర్త్యములు 

“కానేరవుం ఆక్క, శన కృశతనుకలవా౭డను, నేను వ్రయత్నముకలవాండ నని వ్యవ. 

హారించుచున్న ౨దున కశ త్స, వ యత్నాదిధర్శ ములను ఆత్మ గృహించుచున్నా (డు 

గనుక కర్త్రయనంబడును. కృశళక్వ ప్రయ త్నాదులు ఆత్త కృథర్శ ములని చెప్పెడియెడల వీటి 

కిన్ని ఆక కోవలె క _రృత్వమును ౩ నౌ వృవలసి యుండును, అడి. విరుద్ధము, కర్త కుక రల 

శ్వముగాని, క రకు కర రృత్వము గాని ముఖ్యముగా కలంగదు. క రర లం పరస్పర విలత్స 

నళించిపోవుచున్నందున, వ|న్మ్రమువలె నవాం కారము, మమ కారము, ప్రయత్నము 
జి 

జము లమ్యేయుండును. కనుక కృశత్వాదులవలె ఆవాం కారమమ కారాదులున్ను 

ఆత త ధర్శ ములు కావు. ఇదిగాక అవాం కార్య వయ త్నాదులు ఆర్త్మ యందు నిత్యముగా 

నుండునవియును కావు. దకకాలమునందుండి మజశియొక కాలమందు 'లేకయుండును. 

కనుక వస్త్రము ఒక కాలనుందుండి మణియొ క కాలమందు లేకయున్నందున యే చ కార 

మాక తృధర్య ముశాదో, ఆవ్రకారమే. ఆవాంకార ప పృయశ్నాదులున్ను ఆత్మ భర్త. ములు 

కావని భావము. ఇచ్బాపృ పయ త్నధ ర్థాధర్థాదులు, ఆత త భర్య ములు కావని చె ప్పి నందున 

ఇచ్చాదిధర్మ ములుకల అంతఃకరణ మే నూక చెవాము నళ, ఆట్టినూక్ష "దీవాము ఆత్త 

కాదని (పృతిపాదింపంబడినది, 

అవ, ఈలాగున వెవ్చనియెడల బాధకము కలుగునని చెప్పుచున్నారు. వామే 

వాక్య. వై థన్వ్యై దృష్టాంతః. - ళం 

దం-అ. విపరీతముగా చెప్పుటయందు దృష్టాంతము చెప్పబడును. 

తా. ఇచ్చావు, వయత్నా దిధర, ములు ఆక ధర్మ ములే యొనయెడల, వాటియందు 

దృశ్యత్వము కలుగ నేరదని మేముచెకి ప్పిన యర్థమును అంగీకరించక, ఆత్యధర్మము తై నప్ప 

టికి దృశ్య ములు గా నుండవచ్చునని మె న్పిడీయెడల లోక ద్ర నిద్ధమశైన దృష్టాంతము 

లనేశములు బాధకమ్నులై యుండునని భావము, 

ఆవ, బాధకదృష్టాంతమును చూపుచున్నారు, _ 

వో. నోప్టిమానం దహ త్యగ్నిః స్వరూప త్వాత్ యథాజ్వలకొ, 

తై. వాత్తాత్మనో విద్యా దహం నై వా విశేషతః, ౨౨. రంల 



2.7] సర్వ వే నొక సారస గృహాము. 177 

దం-౪అ. ఆగ్ని మం కుచుగ్న దైనవ్నటికి స్వరూవ మైనందున చే.డిమె సెటువలె 

హొందదో అటువలెనే యాక్యయంచ్ను తనయొక్క. అనాంభావమును తనకంటే విశే 

మముకలది కానందున (స్వరూవమెనందువు తెలియంజాలదు. 

తా, "జీండిమి అన్నికి స్వరూవమని కొందటు చెప్పుదురు. మలీకొందయు ధర్మ మని 

చె వ్వుదును.. వీళాగానను అన్నె కన వే:డిమిని తాను: దహించ:జాలదుదా? ఇందుకు 

కాకరణమేమంే, వేడిమి అగ్నికి స్యగూపముగా గాని, ధర్మ ముగాగాని ఉండుటయే 

కారణము, గనుక యేధి దేనికి స్వరూవమెగాలి, ధర్శ్య మెగాని న్యయుండునో చానిని అది 

'ఏషయిాకరించంజాలదని తోచుచున్నది, ఈలాసననే | అవాంకారవ్రయ క్నే చ్భాదులు 

ఆకకు స్వరూవమైయుండినను, లేక ధర్మముల్రై యుండినను ఆత్మచేత గృహీంవంబడ 
వచి చెప్పవలయును. అనగా నాత్మ కు దృశ్యములు కావని యర్థము, ఆక్మ చేక గ్రహిం 

జంబగుచున్నందున అవాంకారమమ కారాదు లాత్త్మధర్మములు శానేరవని భావము. .. 

అప, ఇచ్చట చుతాంతరులభయొక్క వాదమును చూపించుచున్నా రు. 

5 పే మావ వ కవత రో. 

దంత. ఒకండెన ఆత్మకు కర్యళ్వము కర్షృత్వము కూడా యెప్పటికిని ఉప 

న్న్న ముకాదని విని మిమాంసకుండు. పృక్యవస్థానమును చేయుచున్నాడు. 

తా. ప్రయ ల్నేచ్చాదులం దృశ్యములై యిన్నవి. ఆత్మ | దృస్ఫయై యున్నాడు 

యక వ చృయల్నేచ్భాదులు ఆక ధర్మ ములుకాననిన్ని, ఆక ధర్మ ములే యెినయెడల దృశ్య 

త్వ దృన్ర ృశ్వమాలను ఒక ఆత్మ స చెవ్పవలసీవచ్చుననిన్ని, ఆలాగున వెప్వుట న్యాయము 

ఆాదనిన్ని, సిద్ధాంతవాది ప్రతి పావించగా, మీమాంసకు(డు విని, యా మేపించుటకు 
"త 

వయ్చుచున్నాందని భావము, 

అవ, ార్వమామాంనకునియొక్కం ఆ మేవమును కనుపణిచుచున్నా రు... 

వాక్య. “అవహొం ప పృత్థయి గ్రావ్యాత్వాత్ గ్రా గాహాక ఆత్తేతి. రర 

_. దం-ఆ,. “ఆనాం ర్రుక్యయాము చేశ గృహోంపయదదున్నందున, ఆక, గ్రా 

అంకము. 

“ఆనాంి (నేను అనిగదా ఆక చెలియ ంబడుచున్నా డు. ఇట్టియాక ను 

ఆలా మణియొకయార్త, లే(డు. గనక, అవాం ప్రత్యయము చేత ఆక్క గృహిం 

= ఇడుననిన్ని , శన్నకాచే గ్రహించుననిన్ని. అతంగ్గీకరించవలయును. ఇందుచలళ షక 

మార్త యందే కర్తష్గుకకర్మో శ్వములు కెంశుకు కలవనిభావము- 

rt) 
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£78 నైమ్యర్మష్టి సిద్ధి 
_ నాకది. తన్నివృ _త్తిర్థ మాహా, 

దం=ఆ, దానియొక్క నిరాకరణముకొజకు చెప్పుచున్నారు. 

తా, ఫూర్వమామాంసకు. జీలాగున చేసీనయా తేబభమును సిధ్ధ న్ 

శో. యత్క-ర కో హి యో భావో నాసా తక్క! ర్త 
ఫఘట,వ వ్రత్యేయన శ త్రస్తా న్నాహం స్వా ద్ద VE త 

దం-అ. నీ పృత్యయము 'వీదికర, గ గలిగియుండునో, ఆప్రక్వో 

గాంగలిని ఘట పృత్యయమువలె ఛెందువలన నుండదో ఆ కారణజో 

జు పృక్యయము ఆత్మ క ర్లగాగలది "కాదు, 

శా. ఈలాశమునందు ' ఆయంఘటకి” (ఇది భుటము అనెడిజ్హ! 

కర్మణా, పురుముండు కర్తగా కనువడుచున్నారుగాని, భుటమే కర్మణా 

కనువడుట లేదు. కనుక సర్వజ్ఞానములకున్నే ఇదియే న్యాయము. జో 

కర్త వరే, క ర్రజేళ యుండును గాని, కరక కర్రలు శంను నొశకటిగా జ 

రమే “ఆనాంి” అ నెడిజ్ఞానమునకున్ను కర్త కర్తలు వటుగానుండపజత!ే 

యున్నందున “అహాంి అశెడి జ్ఞానమునకు ఆత్మ క రశళానేరండని ఖా: 

అవ, తిరిగి ఫపూర్వపక్షమామాం సకుం డాక్నేపించుచున్నా (డు + = 
ప ఎ రి కరరి. సగర, క క శాంద్రే చం క దశ డక వాకన్సి. అ త్రాహా, ప్రత్య మేణాత్మనః కర్మ కర్తృళ 

...వగమే తత్పాదోపజీవినా అనుమానేన ప్ర త్య ప 
రణ మయు 'కృమితి చోద్యమ్. 

 దం-అ. [వ (వశ్యతమువేశ ఆక్కకు కర్మత్వక రృృత్వములు ఆర్! 

7 దానియొక్క. పాదముల నాశ్రయించి యున్న అనుమానము శోత భజ 

చుట యు క్రముకాదని ఆ తేవము నిచ్చట చెప్పుచున్నా(డు, 

తా. వ్రృత్యత్ (వమాణము సర్వదా శ్రేస్టమనిన్ని అనుమాన ఇమ 
జ గ: కు ara త పృమాణము నాశ్రయించి దానికి అనుకూలముగా. ప్రవ _ర్షించుననిమ్నా 

నంగీకరించియున్నారుగ దా?! “మా మవాం' జానామి” (నన్ను చేశు 

ఆశెడి ప్రత్యక ప్రమాణము అసృచ్చబ్దవాచ్యమైన ఆత్త కొక్కనిశే 

ఆచెడి డ్వితీయాంతవదముచేత కర్శత్వమున్సు “ఆవాంి (నేకు ఆణెడ్ ఇ 

చేతక 'రృశ్వమును. “కంటిని విశదముగా చెవ్వచుండగా, ఘట ఇ జ 

అవాంప ప్రక్యయమునకును క కర్మ లు వేటుగా నుండ వల మనని ఆక: 1 
త్య 
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పించి ఆయనుమానముేశత వ్రత్యతమును బాధించుట యు క్టముగాదు. కనుక, “మా 

మహం జానామి యనెడి చృత్యతము ననుసరించి, ఆత్మకు కర్యత్వక _ర్భృత్వములు 

కొెండుకలవు. అనుమానము (పత్యతబాధథిక మైనందున (పృమాణము కా నేరదని వూర్వ 

మామాంసకుండు ఆ శేపించునని భావము, 

వాకు. తన్ని రాశరళాయ వ్రత్యకో వన్వాసః, శరా 

దం-అ. దానిని నిరాకరించెడికొజకు వృత్యవనిరూవణము చేయం బడును, 

తా. వూర్వమోమాంసకు(డు వేసిన యా శ్నేవము నిరాకరిం ఇెడికొజకు సిద్ధాంత 

వాది వ్రత్యవీమునే నిరూసించుచున్నారని భావము. ఆనంగా కర్యక_ర్భృత్వములు 

రెండు ఆకే కలవని ఇెప్పుచున్నప్రత్యతమును మతియొకవ త్యవీమువేత దూషించు 

చున్నారు. . 

త్రో, యత్ర యో దృశ్యతే దస్హ్రా తనై ఏ వాసౌగుణో నత్తు, 
దహ ప్ట్రృస్థం చృళ్య తాం యస్తే నై్నవేయాత్ దష్ట్రబోధవత్ . ౨%, 
కంల. వీయంతకకరణమునందు యే ఆవాం ప్రత్యయము సాకీచేతం జూడ. 

బడుచున్నదో ఆయంతఃకరణమునకే ఆ యవాంప్రత్యయము ధర్మముగాని ఆత్త్మకు(సావీ; 

క్రీ ధర్మ ముకాదు, ఎందువల్లనంటే ద దృష్టయందున్న ధర వా ర్రైవ్రకాళ- కాలా 

దృశ్యత్వమును పొంద నే పొందదు. . 

తా. అవాం (నేను అను వ వ్రశ్యతీమునందు అంతకికరణము ఆక చేక ఛ్ర కో 

లింపంకేయంబడుచున్నందునను,౪ అవాం వ వృత్యయమున్ను అంతక రణములో + చేరియనన్నం 

దునను, అవహాంప్రత్యయము అంత8కరణముయొక్క_. ధర్మమని శెప్పడమే యు క్షృముగా 

నున్నది. ఆత తృయొక్క- ధర్మ మని వెప్పెడియెడల ఆహం ప్రత్యయము దృశ్యముకాక 

పోవును, కనుక అంతఃకరణ మే అవాం,ప వ ద్రక్యయసాతీయగు ఆత్త చేశ చూడంబడుచు 

న్నదిగాని, ఆత్మ చూడంబడినది కాదు. అఆనంగా జడమైన ఆంకకికరణమున్న, స్వయం 

వ్ర కాశమైన తక క యున్ను శండువేరి “అవాంి అని వ్యవవారింపం బడుచున్నవి. శ్రీవ 

లా౦త$కరణముగాని, శేవలాత తాని, “ఆవాంి” అని వ్యవహరింపం బడుట లేదు. ఇందులో 

ఆంతకక రణము జడమైనందున ఆత్మ ను చూడంజాలదు. కనుక ఆక క్ర  దృశ్యత్వము 

లేదు. ఆక్క స్వయం ప్ర శాశమైనందున అంతకకరణమును జూడంలదు. కనుక అంతః 

కరణమునకు దృశ్యశ్య ముకలదు. ఆఅవాం ప పృశ్యయమున్ను దృశ్య మైనందున అంతఃకరణ 

“ములో నంతర్భవించియున్నదని భావము. .ఆవాం,ప (పృత్యయము ఆత్మ తృస్వదావమే రై యెనచో 

. దృశ్యము కాకపో ద వలయును, ఆత్ర కృస్వరూవమైనజ్ఞానము దృశ్యము. శాదుగదా! కనక “మ 
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మవాంజానామి ఆచెడి వ్ర త్యతము అంతక రణవిశిష్ట్ర మైన ఆక ను గోచరింవం జేయుచు 

న్నదిగాని, శేవలాత్ర్ల ను నోచరిందం జేయునది కాదు, అం త8కరణపిళిష్ట మైన ఆత్మ కు దృ 

శ్యత్వము కలుగవచ్చును. కనుక కేవలాత్మ యందు. దృశ్య క్వమును శ పెకి ప్రహణకు 

లేదని భావము, rr 

అవ, శ్లోకములో చెప్పినయు కి క్షీవల్ల ఫలించినయర్థమును చెవ్వుచున్నా రు... 

వాక్యప్ర ప్రత్య మేశై చవ భ వదభిమతస్య ద్రక్యతస్యా భానీకృత 

శ్నాక్ సుస్థమే వానుమానమ్. ౨౨౫౦ 

దం=అ. ప్రశ్యతముచేత చే మోకు సమ్మతమైన ద్రక్యతము ఆ ఆభాసముగా చేయం. 

'బడీనందున అనుమానము నిక్షోష మైయున్నది.. . 

తాం ఆత్మయందు కర ర్యత్వక _ర్రఫ్రశ్వములు శెండుకలవని “మామనాం జానామి?” 

అశెడివ' ప్రత్యతము చెప్పుచున్న దని మారు చెప్పితిరి. అహం అనెడి వ వ్ర,త్యథము. ఆంతకిక్ష ర 

'ఇమున "కే దృశ్య క్వ ముకలదని చెవ్వుచున్నదికాని ఆత్మకు దృశ్యత్వమును వెచ్చలేదని మే 

ము చెప్పీ తిమి. ఆఅవాం ఆనెడి వ వృక్యతీమును బట్టి యోచించణా మారువెవి న్ కు (వ,త్యతీము 

 అంత?కరణావిశిష్టాత్మ పరమని తోచుచున్నది. కనుక శేవలాత్త్మ కుక, త్వక్ త్వములు 

“సంభవించవు. శాసన మేము చెప్పిన అనుమానము సిర్టోవముగా నున్నదని భావము, 

_ వాకు. అత స్పదేవ వ పృక్కియతే, rE సం 

.. దం-ఆ, కనుక అదియే ( అరంభించం బడుచున్నది. 

తొ. ఆత్త వేత 'తెలియంబడుచున్న అవాం,వ ద్రక్యయము ఆత్మ కృధర్శ ముకాదని 

ముజియొకవిధముగా వశిపాడించుచున్నారని భావము, 

; వాక్య. తత్ర చ వికల్పదూపషణాభి థానమ్. ఏ9 

_దం-అ. రుడుల* వికల్చించి దూపణమును వెవ్వుట ముందరగాంచేయం బడును. 
. . తా, అవాంప పృత్యయము ఆత తృధర్శ ముకాదని దూక్షి షించునవ్వుడు. ముందుగా విక 

, ల్పించి. దూవణము చెప్పంబడునని కాక్సర్యము. : 

శ్లో, నాత్మనా నతదంేన గుణ; న్వస్టోనగమ్య లే 
_అభిన్న త్వా తృమక్వాచ్చ నిరశత్వా. దకర్శతః. ౨౬. ౫౩ 
'దం-ఆ ఆత్ర్మయందుగలధర్త ము ఆత్త, చేతను గృహింపబడదు. ఆక్షయొక్క_.. 

అంకము చేశన గ్రహించబడదు. ఎందువ లనే అత్మ అఖిన్ను ( డ్రైనందునమ రు సముండై 
-నందునను. అవయం హీ నుండ్రైనందన ను కర్ర |. శ[వాండై డైయన్నందున,. 
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ఛా. అవాంపృత్యయము ఆక ధర మని ఇప్పెడివా రీయవాంప్రత్యయము ఆత్మ 

చేత నగహించంబడునందురా? లేక ఆక యొక్కఅంళశమువేత గ, హింపః బడునందురా? 
Uy ర గ 

ఈ"రెంనువిధములుగా చెప్పుటకు అనుకూలించదు. ఎందువల్లనం శు తనయందున్నధర్మము 

న గృహించునవ్వుడు ముందుగా తనన్నుగ హంచవలయును, లొను తనకంజట అభిన్న 

మొ యున్నందున గృహింపంబడదు. గ్రావ్యాగ్రావాకభావమును చెప్పెడిచో యర్కి_ంచి 

ద్వా శేవమును వెప్పవలయును. ఆక్క సమన్వభావనుకలవా( డెనందున  ఆట్లి వై శేప్యము 

సక వించదు. ఇదిగాక ఆర నిరవయవుః డ్రైనందున కనయంశము చేతనున్ను తాను ళ్ 

ees ey me { / నంగ. స "స SCTE శ వాంచదంబడండు. కనుక ఆత్మ యందు దృశ్య కము (కర్త తము లేనందున, ద్భశ్య'మెన 

కకహాం వ వ్రత్యయము ఆత కర, ము కానేరదని భావము. 

అవ, ఊ శ్రరల్లోకమయొక్క  తాశ్చర్యమును చెప్పుచున్నారు, 

వాక్య. నయుగవన్నావ క్ర మేణోభ యథా శైకస్య ధరి ణో 

గ్రావ్యూగ్రాహక త «4 యం? ne వజ్యిత బతి / "8 పాదానా "మావా, న. 

దం ఒకవస్తువునకు ్రావ్యూగ్రావాక భావము శృత్ర దృష్ట భావము) నీకశాల 

నుంనోం న దువహ్మ్ననూ కదు, క్ర మము గానున్ను ఉవవన్న ముకాదని వృలిపాదించవెడిగొఆకు 

తా. ఆక్రకు ద ద్ర ప్ర్రశ్వదృశ్యత్వ ములు శిండుకలవని ఇెచ్చెడివారు ఏకశాల 

శల బే దష క్వదృశ్య క్వ్యములు ఆళ్ల కు కలవని చెవ్షుదుర™? లేక్క ఒకశాలనుందు 

దద ఎకో ి ము ముజీయొక కాలనుందు దృశ్యత్వము కలిగి యుండునని వెవ్వదురా? ఈ 

ఇండంవిధములుగాను _వెప్వుటట సంభవించదని ముందరిశ్హ్రోకములో వెవ్చంబడునని 

భావము, 

ఇ ఇం op PRIERE 

(కలిత రచ టం? న చ్యవన స్ట మతే. “2 De 

_దం=ఆ. ,ద దృష్ట స్ట ృయాబము చేత నుపయోగించియున్న ౦దువలన అవ్వుజే దృశ్య శ్వ 

నుం నంభవింవదు, ఇతర్ శాలమునందై తే ద్ర దృవ్రృళూన్య మైన దృశ్వ్యత్వము అంగీకరించం 

శా. ఆక యందు ద్రష్ట స్ట  శ్వేదృశ్యక్వములు వశళాలమం చే కలవని చప. 

గూ డదు. ఎందువల్లనంటే నూ నిరసయవుండైనందున ఆత ఆకారద్భయము కల 

బాండు శాండు.. కనుక దృష్టణా నేర్చడినవ్వుడు. నంశ్రార్భ ముగా దృష్టగా నుండు 

ను?కాని అవ్వు'జే దృశ్యము గాకూడ నుండ; కాలదు, దళ లకూ ఓక శ"లముందును 
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దృశ్యత్వము మజీయొకళాలమునందును సంభవించుననిన్ని ఇెప్పంగూడదు. ఎందువల్ల 

నంకే ఆత్మ ఎప్పుడు దృశ్యముగా నుండునో అప్పుడు (దృష్ట లేనందున ఆత్మ కు దృశ్య 

త్వము సంభవించదని లోకములోనున్ను దృశ్యము ద్రష్ట చేత సీద్ధించుచున్నది. ఆత్మ 
కంకే మణీయొక దృష్ట లేడు అని మన సంగేకశించుచున్నందున అత్త కు దృశ్యత్వమా 

వలాగున నెద్ధంచురప “భావము, 

ఆవ, ఫూర్వమిామొంసకుండు తిరిగి యాడేవించుచున్నా (డు. 

వాక్య. సంతు కామ మనాత్త ధరా మమత్వాదయః యథోక్త 

న్యాయబలాత్ అనాత్త సైవచ తేషు వ్యవహా రాత్ అ 

హొం రూవస స్య తు వ్రత్యగాత్త సంబంధిత యవ ప్ర సిద 

“అపాం బ్రవన్ని "త్రి ్ రశే శ్వానాత్త ధర రృత్వ మయు క్ర ద కమ్. te 

దం-అ. ఇవవజభ చెప్పిన ముక్తయొక్క సామర్థమువల్ల ను, వాటియందు 

ఆత త భిన్న మైన ఆకారముచేశణే వ్యవహారము కలిగియున్న ౦దునేన, మమశ్వము మొద 

లగునవి: అంతశకరణముయొక్కధర్మ ములు యఖేస్టము?ా నవుగాక. ఆహం (వశత్యయమం 

నకు మ్యాతృము ప్ర వత్యగాత్త తోటే సంబంధముకలిగి యుండుట వేత నే వ్రసీద్ధి యున్న 6 

దువల్లను, “అవాంబ, వాసి" (గేనుబ్ర హను అనెడి త్ర తివల్ల ను అంకఃనరతనర రము 

యు _క్షముకాదు, 

తొ. ౨౨వ శ్లోకములో వెపి ప్పి నయు క్తి కవ (వ,కారము మమత్వము, వృయక్నము, 

ఇచ్చ, ధర్మ ము, అధర్మ ము మొదలగునవి ఆంకకకరణధర, ములయి తే కా'నేవచ్చును. ఇది 

గాక మమక్వవప్రయత్న్నాదు లాత ధర ములని చెప్పెడి చేనున్ను అవి ఆక్రకంశు భి. 
-న్నములనియే ప్యవహారించుచున్నాము. లోకములోనున్న ఆత్మ భిన్నములుగానే వ్యవ. 
హరింపంబడుభున్నవి.. గనుక నుమత్వాదు . లంతఃకరణధర, మూలే కావచ్చును. గాని 

అవాం వ చత్యయము (ఆవాం కారము మాత్ర ము ఆత్త భర, సే కావలయును. ఆఅంతకకర 

జధర్మ ము కాదగినది కాదు, ఎందువల్లనం తే, ఆవాం'కారము 'వ్యవహారములోకూా 

ఆహామాళ్రా? (చేను ఆత్మను) అని, ఆత్మలో చేకీభవించినట్టు కనువడుచున్నది. ఇది 
గాక, “ఆహం బవ్లోస్మి” నీను బ్రవ్వనైలిన్సి అనెడిశు ట్ర్ తియందున్న ఆత క వాచకము 

వ్ర యోగింవంబడియున్న ది, గనుక అవా౦ప్ర ప్రత్యయము. అంకఃకరణధర్మన మని చెప్పులు 

న్యాయముకాదని భావము, 5 

అవ. సద్ధౌంకవాది వ మీమాంసకోని యాయేయయను | నిరసించుట శారంభించు 
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వాక. ఇతిచేత్ తన్న, ౫% ౭ 
దం-అ. ఈలాగంటిరా ఆదికాదు. 

తా, ఈలాగున మోమనాంనకులు చెవ్చుచున్నారుగాని ఆలాగున వవ్చకూడదని 

శాపము, 

నో, అహం ధర్మ _స్టఏభిన్న శ్చేశ్ అహాం బ్ర స్వ హాలీ వాక్య తః, 

గారోఒపా మిత్యనై "కాంత; వాక్యం తవ్వ నవ వనేతృతత్ . = 

దం=అ. *అవాంి అనెడిధర్మము (ఆవాం కారము,  *అవాం బ్రా” ను 

బ్రవాన్ఫు అనెడివాక్యమువలన అభిన్న మైనయెడల “గారోజఒపాంి (చేను వచ్చని 
బాండను ఆఅ చెడి వాక్య మునం దు వ్యభిచారము కలదియగును. కనుక ఆ వాక్యము ఆయ 

మాం కారమును నిరాకరించుచున్నది. 

4 9 4 3 క నీ ఆ తా. అవాం బ్రవ్శా ఆగెడివాక్యమునందు “ఆనాం” శబ్దము (బ్రవ్వా శబ్దము 

కోటి సమానాధికరణముగా వ్యవహరింపంబడుచున్న౧దున, అవాంశబ్దవాచ్య మైన 
అహంత్వము ఆత్యధర్థమని చెప్పెడియెడల “గారోవాంి”  అచెడివాక్యమునందున్ను 

గె రళబ్దము అవాంశబ్దముతోోటి సమానాధి కరణము 7 వ్యవవారింవ( బడుచున్న ౦దున 

₹ారళబ్దవాచ్యమైన పీఠవర్లవిళిషచేవాము ఆత ధర,ము కావలసీయుంమును. ఆలాగున అ అ ఆ ట వ 

ఉక్షవాదు లెవ్వరునో అంగీకరించినదిలేదు. కనుక అవాంత్వము ఆత ధర ముకాదు. 
హీ HE ఆజ్లీ 

? wen నో యు! 0 ప ఈ అవాం బృహాసి” యినెడివాక్యము బాభి ర్ధమైన సమా నాథికరణవాక్యముగాని, విశేష 

కా రమెన సమానాధికరణవాక్యము కాదు, కనుక అహాంకారము అత ధర ముకాదని 
యం a We 

విరాకరించుచున్న దని భావము, 

అవ, మామాంనకుండు (వశ్నను చేయంచున్నాండు.- | 

వాక్య, కథం వాక్యం తద్వ రివనేతృ తదితి. 1 ౫౯ 
_ దం-ఆ, ఆవాక్యము ఆయవాం కారమును నిరాకరించునని యేలానన చెప్పం 

బడెను? 

+ లోకములో నీల ముత్సలం(నల్లనికలువ్ఫ, నీలోుటః (నల్లనికుండు ఇత్యా 
వన్యమటి నీలత్వాదులు ఊక్సలాదులకు ధర్మ మని వృతి పాదించుచు విశేషణార్థ 

వమౌనాధిక రణవాక్యము ల్రై కనువడుచుండ7ా “అవాంబ్రవ్యాస్మి ” అనెడి వాళ్యమా 

౨వాంకారము బ్రవ్యాత్మక ధర్మమని పృతిపాదించదనిన్ని అవాంకారము బ్ర బ్రన్వాక్కృలో : 
కంచి నివ శ్రింపం చేయననిన్ని కనకణే బా భార్థనమానా ధిక రంవాక్యమనిన్ని యేశారణ 

మవల్ల చెప్పుచున్నారని భావము, 
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ఆవ, సీ ఫాంతవాది ఉత్తరమును చెప ప్రచున్నారు 1 . 

వాక్య. ఉచ్వతే. . ౬౦ 
'దం=అ, చెప్పంబనును. న 

తా, ఈపృశ్న కుత్తరమును వెవ స్టచున్నామని భావము, 

నో యో౭యం స్థాణుః పుమానేషు పుం ధియా స్తాణు ధీ రివ్యు 

| బ్రహాన్సీతి ధియా కేషా మహాం బుస్ధిం నివారయేత్ .౨౯. ౬౧ 

దం=అ. వీ ఏ యీస్టాణువ్రకలదో ఇది పురుషుడు ఆసెడి స్థలమందు పురుషు డనెడి 

బుద్ధి చేక స్థాణు వణెడిబుద్ధివలె చ్రవోన్మీ యనెడి డిబుద్ధి వేత సకలమైన ఆవాంబుద్ధిని నివా 

రిందవలయును. 

తొ, నమానాధికరణ వాక్య ములు కొన్ని విశేమణార్థములుగా నుణీకొన్ని బాధార్థ 

ములుగా నున్ననిగాని యావత్తువాక్యములు విశేవణార్థములే కావు, నీలముత్పల మిత్యా 

దివాక్యములు. వి శేషణార్థము లైనప్పటికి స్థా సాణం? పురుషః (స్థాణువు పురువుండు) ఇత్యాది 

వాక్యములు బా ధార్థముల్రై యున్న వి. ఇవివజుకు పురుముందుా కనంబడినవస్తువు స్థాణువు 

గాని పురుషుడు కాండు అని “స్ట్థాణుకి పురుష!” అనెడువాక్యమున కర్థము గనుక స్థాణు 

జ్ఞానము చేత పురువజ్ఞానము బాధించంబడినందున, “స్థాణుపుడమక అశెడివాక్యము 

చా ధార్థన సమౌనాధికరణవాక్యము. ఇదివజకు అవాముగా వ,కాళించుచున్న చేను బ్ర 

వ్యాను గాన్ని అవాం కాగమునో గానో - అని “అవహాం బ్రహ్మాస్మి $ (య నెడివాళ్యమున కర్ధము 

గనుక బ్రవాజ్జానము చేశ సకలమెన ' అవాంి బుద్ధి నివ 'రింవంబడును. అందువల్ల నే 

అవాం తక య చెడి వాక్యము బా భార్థనమానాధి కరణ వాక్య మై యున్న ది. కను 

కనే అహంత్వము ఆత్త కృధర్శ ముకాదు, “అవామాత్థా (నేను ఆత్తను అ నెడిలోకసిద్ధ 
మైన (మయోగము 'పవేశియొక్క వ్యవహారములో చాధార్థమనిన్ని, అవి వేశియొక్కం 

ద్యవదారేముల వి శేషణార్థమనిన్ని నిశ్చయించవలయుననిభావము, అవాం శద్దార్థమును 

గూర్చి విశేషముగా వెన ప్పవలసీయున్నది. గృంభవి స్తరభీకులమైనం దున ఇచ్చట 'ివరిం 

చము. పంచదశ, ప్రకరణములో తృమ్తి వీ దీప పముష చూడవలయును, 

wn అవ, Pe వ్ర కారము అవాం కారము ఆత్ర క్యధర్య ము'కొదని నిరాకరించినందున న ఫలిం 

చినయర్థమును శెప్పచున్నారు. 

వాస్త అహాం సరిచ్భ్ళేదవ్యావృతా ; న కంచిదవ్యావృ శ్త కండె కై. 
' తజాత. మవిప్యు తే, ద్వితీయ సృంబంధస్య ర ౬9 
దంఎ=అ, అహంశారమం నివ ర్రించగా “నివ గ్రించని. చ్వెతన సమూహము, కొంచ 

జో 
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మైనను శేషీంచదు. శిండవవస్తువుయొక్కనం బంధము ఆయవాం కారమే కారణముగా 

తొ అద్వితీయుండైన ఆ ఆక్ష్కకు చేపే బాం దద్రియాది భేద వస్తువులు పృకాళించుటకు 

మూలము ఆవాంకారమే అయియోన్న ది, మొట్టమొదట ఆంకకికరణమునందు ఆవాం 

అనెడి అభిమానమును చేయనియెడల చేహాదిప్రదంచము వ్ర, కాళించకనే. యుండును. 

గనుక నిట్టిశేద వృ పృవంచృప్ర శాశకమైన అవాంశారము నివ ర్తించగాణే భేద్యప్రపంచము 

యావత్తు నివర్తించుగాని ర కొంచెమైనను శేషించియుండదు,' అని భావము, 

అవ. ఈయర్థమును వివరించుచున్నా రు 
వాకర్టి. అత ఆహ, ౬3౨ 

_దం-ఆఅ. అందువలన చెప్పుచున్నారు. 

తొ. 'భేదసం బంధము ఆత్మకు ఆవాం'కారము'చేత చే ప్రౌక్తించినది, గనుక ముం 

దజకియర్థము చెద్బ్చంబడునని భావము, 

న్లో “నివృ'కా యా మహం బుక్టా నుమథీః ప ప్రవిలీయతే, 
అహం వీజూహి సా నిస్యత రమోఒభా "వే కుతః ఫణీ. 30. ఓర 

దం.అ. అవాం అనెడిబుద్ధి (అనాంకారము) నివ ర్లించగానే మమ అనెడిబుద్ధి 

న్ని (మమశారము నివర్హించుచున్నది. ఆమను కారము అవాంకారమే కారణముగా 

గలిగి నివ ర్తించునుగదా! ఆంధకారము లేనియెడల, _ సర్బములాగున ' యెక్కడ సిద్ధిం 

చును? - _ న 

తొ, మమకారము తద్విషయములైన గృవామేతృపు క్ర కళత్రాదులున్ను ఆవాం 

'కారముచేక నే సిద్ధించినవిగనుక, అవాం'కారము నివ ర్తించగానే కల్ తణమందే మమ 

కారాదులు యావత్తు నశించిపోవును. ఆంధ'కారములోే భ్రాంతిచే స్ఫురించుచున్న 

సర్పము, అంధశారము. నిన క్రిచగానే నివర్హించును గాని . శషంచియుండదుగదా యని 

భావము, 

అవ, ఉ త్తరళ్లోకమున కవతొారికను చేయుచున్నారు. = ం. 

వాక. నివథీత దృష్టాంతాంళజ్ఞావనాయ దృష్టాంతవ్యాఖ్యా. | ౬x 

దం.ఆ, వెచ్చందలం చిన దృష్టం తాంశమును 'తెలియం జేయుటకొజికు దృష్టాంత 

మునకు వ్యాఖ్యానము వేయ: బడును, న 

ఈ, ఆంధశారము లేనియెడల సర్పము: యేలాగున. సి్ధించునని ఇప్పినదృష్టాం 

తమువలన ర్ధనలకు. లేనిగనుయమునందు సర్షము కనువడదని 'థోంచునుం 

24 . 
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అది విరుద్గము. ఆంధ కారములేని పగటియందును సర్పములు కనంబడుచున్న విగ దాశిగనుక 
దృష్టాంతము సరియైనది కాదని హొందయలతు. ఆకేవించుచున్నారు, అని కలచి దృష్టాంత 

మునం దెటువంటియర్థము వఏవశ్నీత మైనదో ఆయర్థమును వ (పృకటించెడికొ అ కు దృష్తాంక 

మునకు వ్యాఖ్యానము చేయంబడునని భావము, 

న్లో, తమోహి భూత చితో ఓ హి రజ్యాం పశ్నతి రోషణమ్, 
ఛ్రాంతక్యా థాంత్యానినా తస్తా నోరగం స స్రజివీత తే. 3౧ ౬౬ 

దం-ఆ, ఆజ్ఞానముచేత్ర నా క్రమింపం బడిన చిశ్తమగల పురుషుడు భాంతిచేక 

త్రాటియందు సర్పమును దూరుచున౭డు. గనుక అజ్ఞానముచే వినాగా త్రాటియందు 

నర్చేమును చూడండు, ము వ. 

తో, అజ్ఞానము మనస్సు నా,క ఈమించియున్న సమయములో ఛెదుటనున్న త్రాటిని 

జాచి ఆది సర్బమని (భృ భ మించును గనుక నా యిజ్ఞానము నివ ర్షింఛ గానే త్రాడు శ్రౌటి 
వలి నవపనునుగాని, సర్పమువలె నగువడదు, ఇది "దృష్టాంతవాక్యమునకు షాకాక్షర్య 

ము7గాన్సి, eas ఆజ్ఞునము ర్థిమేగారి రి దాంధ కారము తకహాగాదు 
భావము, . | . 

= అవ, మణీియొక ము శకి అహంకారము ఆత కభర్త, ముకాదని డో ప తిపాదిం 
'వెదరు.= | 

———— 

వాక్య, అనన్వయాచ్యనాత్త భర్రోఒహం" కారః. ౬౭ 
దర.ఆ. .అన్వయించకపోవుట వేల్ల ను అవాం కారము ఆక క్తధర్శ ముకాదు, 
కా, అవాంకారము ఆత్ర కృయొక్క-ధర న అయినయె డల సర్వావస్థ సలయందును 

ఆత్మే తోటి కి సియుందవలయు చే గాని, కలియకుండా నుండగాడదు, అహంకారము 
శాన్నియకర్థంయం దాక తోటి. సంబంధించియుం డనందున ఆక క్యధర్శ ము. _ కా నేరదని 

అవ, ఏయేదశల (అవస్థల) యం దహం కారము ఆత్త తోటి. కంబంధము గలి 
యుండలేదంశే ఛెట్వుకన్నారు.... 

న్లో అత్తన శే స్స్ దహం ధర్లో యాయాన్లు క్రి స సుషు ప్ప పయో, . 
యతో నాన్వేతి 'తేనాయ మన్యదీయో భె వేదహం. 9, కరా 
దం_అ, అహంకారము ఆత కృయొక్కథధర్మ్య మే. అయినయెడల మోక్షదశయందున ల 

| నువు _వ్రిదచశయందును 'సంబంధించియుంిడును. ఎందుచేత సంబంధించలేదో, ఆందు వేత న 
' ఈయహం కారము. మణియుక దానికి సంబంధ్ధింఛియుందును, 
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తొ, జ్యాగృత్, స్వవ్న, సుమ ప్తి ఏ, మోశతము లనెడి నాలుగుదళ లాత్త్యకు యవ్రసి 

ధ్ఞుముశై యున్న బి. ఈనాలు[ంటిలో జాగు దశా స్వవ్న దశలలో నూ త ము. తవం 2 జా 

నాామి” (చేను శెలియుచున్నాన్ఫు, “ఆవాం పశ్యామి”. (చేను. చూచుచున్నాను ఇత్యా 

జ్య సంభవము కలిగియున్నందున, “ఆవాంి అని ఇెవ్పంబడెడి అవాంకారము ఆత్త 

చోట సంజంధించియున్న ది. సుషు'ప్రదశయందును, మోక్షదశ్రయందు నహం౦కారము 

ఆత్మ తోటి సంబంధించినట్టు కానము గనుక అహాంకారము ఆత తృధర్తము కానేరదు. 

ఆంశకకరణధర్మ మే కావలయును. ఆత్మధర్యమే. మైనయెడల సర్వ దశ్షలయందును సం 

ఇఎంధించి యుండవలయును గదా? అని భావము. 

ఆవ, మజీయొకెహే హేతువు వేతనున్ను ఆవా౦ కారము ఆక క్మకక్వముకా చేరదను 

శహున్నారు. = 

వాక్య. ఆత్మభర, ర శ్వాభ్యుపగ మేజ పరివార్య దోవ ప్రస కిళ్చ. ౬౯ 

దం-ఆ. ఆత త భర ర్యత్వము నంగీకరించినయె డల భరివారింప స శళ్యముశాని దోవ 

నుయొక్క. ప్రస క్రియు కలుగును. 

తా, "రవం కారము ఆత తృధర్య మని అంగీకరించంగాడదు, ఆలాగున అంగీకరిం 

చితిరా నివారించ శక్యము గాని దృఢమైన దోషము సంభవించునని భావము, 

అవ. ఆ యపరిహార్యమైనదోవ. మేది యనగా వివరించుచున్నా రు, = : 

తా య థ్యాత్మ ధర్లోఒహంకారో నిత్వత్వం తస్వ బోధవత్ ,. 

నిత్య త్వ మాతకా స్తా స్తాణాంవై యర్థ్యంప్రాసు ఇయాద్ధ్యువమ్. 33, 

. దం=ఎఆ. అహంకారము ఆత త్మధర్మ్మ మే మైనయెడల ఆయహపహాం కారమునకు జ్ఞాన 

యుంనకునవశె నిత్యక్వను. సంభవించును. నిత్యత్వము సంభవింబె నేని. మోవకాష్త్రము 

లస. నిమ్భలత్వము స్రై ప్రాప్తించును, వా వాస్తవము ॥ 

శా. అవాంకారము ఆక ధర్మమే అయినవతమునందు. ఆక ధర మైనజ్ఞానము 

కమ్మ ప్రకారము నిశ్యమైయున్న దో ఆ'వ్రకారమే అహం కారమున్నా నిత్యమై యుండ 

మల యును. ఆవాం కారము. నిత్య మైనయెడల యొచ్చటికిని నశ్తించునది శానంనున అవాం. 

కారము, తన్వూలముశైన క్ర _ర్భృ ళ్వాదినికారములున్నే నిశ్శేషముగా. నివ ర్థించుటయే. 

ఇరాాతయమని ఇవె ప్పెఢిళా, న్హ్రములు అవాంకారాది నివృ రి త్రికొజకు వరమవాంసపరి ద్రాజి కా 

శ క్కయాదిసాఢనములను. విధించెడిళా గ ములున్ను నిరర్థక ముచై పోవును. ఇది యథార్థమృు 

నిత్యమైన ' ధర్మము, ధరి 3. 2 వ్యరూవ్రనా నళించక మందు నళించుగడా యని భావము, . 
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ఆవ, పూర్వవాది యాశ్నేపించుచున్నా (డు 

_ వాక్య, స్యాత్ పరివోరః స్వాభావికథ కృళ్యాభ్యువగ గమేపి 

ఆమ్రాదిఫలనత్ . . ౭౧ 

_ దం-అ. ఇది పరిహారము కావచ్చును, స్వ భ్రావసిద్ధమైన ధర్త్మ్మత్వము నంగీకరిం 

చీనప్పటికి మామిడివండ్డు "మొదలగువాటికివలె నివృ ల్రికలుగును, 

తా నీవస్తువునకు ఏదిధర మైయుండునో అది ఆవస్తువుండెడివణకు నుండవల 

యును. మయ్యే వినాశమునొందకాడదని నియమములేదు, ఆమ్ర,దాడిమాది (మామిడి 

పండ్లు దొడిమభంద్లుమొదలగు) ఫలములయందు కనుపడుచున్న వారితపీతాది (ఆకు 

వచ్చ వను చుపువచ్చ మొదలగు వర ములు ఆయాఫలములకు స్వాభావికధ ర్మ ర,ములని లో 

కములో నంగీరింప బడియున్న ఏ- ఇప్పటికి ఆవర్ణములు ఆయాఫలము లుం డెడివజణకు 

నిత్యము'ఖై యున్నట్టు కానము. మభ్యేమభ్యే మారిపోవుళు నివ ర్తించుచున్నవిగదా, ఆ 

ప్రకారమే అహంకారము, ఆక క యొక్క-స్వాభావికభర. ర+మ్వైనప్పటికి సుష ప్రిమూర్భాది 

దశలయందు నివ ర్లించవచ్చును. ఇంతమ్మాక్ర త్ర మున అవాంకారము ఆత ధర్మమా శాక 

పోదని పరిహారము నులభముగా చెప్పవచ్చును. 

ఆవ, వూర్వవా'దిచెప్పిన వరివోరమును సిద్ధాంతవాది నిరాక రించుచున్నారు == 

వాక్య. ఇతి చ_త్తన్న. శ్ర 

దం-అ, ఈలాగంటివా అదికాదు. 

తె, ఈ ప వ్ర కారము"ెకి ప్పిన పరివారము దృష్టైంకదార్జాంతికమూల శానరూష్టే 

ము “లేనందున పుహాంమేశాదని. భావము, 

_ అవ, దృష్టాంకదార్డూంతికములకానురూప్యము లేకపోవుటను చూపుచున్నారు,- 

న్లో. _ఆవ్టూచేః పరిణామిళ్యాత్ గుణవహో నిర్హుణాంత రె ః, 

' అవ్హరితు తత్ బ్రహ నహి దృష్టం రితిశు కేక, 35౪6. ౭3 
Jey ల 

దం-అ, మామిడివందు = యదలన నానికి పరిణామము కలిగియున్నందున ఇతర = 

గుణములచేత గుణములకు నివృ శ్రీకలుగవచ్చును. “నహిద్ర, ద మ అశెడిఖ్ర తివలన ఆ 

బవ బ "కారము లేనిదిగదా? 

ళా, 'ఆమ్రాదిఫలములు బరిణమించెడి స్వభావముకలదయున్న ందున "ాలవిజేష 

ములచేత పీతాదిగుణములు పుట్టగానే వూర్వసిద్ధములై న వారితొదిగుణములు నివ ర్రించు 

ం నుఇఖది వరిణామముగల వదార్థనులయందు యు క్షే, బ్రవ్యస్వరూవము ఆమ్సాది 



వ. సర్వ వేచాంతసారసం గ హాము. 180 

ఫలములవలె వరిణామముగల వస్తువుగాదు., కొలవిశేషముచే నాకాళాంతరమును బెం 

దుటు వరిణామము, ఇట్టి పరిణామము బ్రహ్మకు లేదని “నహిద్రమ్హుః దృష్లేక8 నివరిలోపో 

విద్యే అశెడిత్రతి వశదముగా జెప్పుచున్నది, కనుక పరిణామము స్వభావముగాగల 

ఆఆ మూ గిఫలములను దృష్టాంతముగా. "జెప్పి అహంకార మాత్ర శ్యధర్మ మని చెప్పుట న్యా 

యమ్యాముగాదు, కనుక నాత్త్మన్వరూవము నిత్య మైనందున శద్ధర, మైన అహంకారమున్ను 

నిత్యమనియె ఇెవ్పవలసీయుండును. అవ్వడు అహాంకారనివృ ల్లి ప, తి పొదకములై న 

మోవశా్థ్త్రములకు కలిగెడినిరోధము. అపరిహార్యము అని. భావము ఆత్మయొక్క 

జ్ఞానమునకు అనంగా స్వరూపమునకు నానావిధములై నలోవము (పరిణామము లేదని 

॥ శప్తుత్యర్థము. న | 

ఆవ. ఇదివజకు అవాం శారము అనిత్యమైనందున నిత్య మైన ఆత్త్యకు భర్త ము 

కా 'సేరదని చెప్పబడినది, ఇంకను ఆత్మ నిత్య మైనందున అనిత్యమెన అవ ౦కారము 

నకు ధర్ష్మియని చెప్పుట శయన 3 కాదని చెప్పుచున్నారు. 

వాక్య అహంకారస్యచా గామపాయి తార శ్ర త్తద్దరి ర్కి ణక ఆని 

తత్వం ప్రాప్నోతి... ౭౪ 

_ దం-అ. అహాంకారము వచ్చుచు పోవుచు నుండునట్టిది యైనందున దానికి ధ 

యగు నాత్శ కును అనిత్యత్వము ఫ్రా పొ పీ పీంచును, 

దె 
వాజ్ 

ఈ ఆత్మ అవాంకారమునకు ధరి యని చెసె ప్పెడియెడల అనాం కారము జాగ 

చాది దళలయందు వచ్చుచు సుముష్టాదిదశలయందు బోవుచు ననిత్యమైయున్నందున 

ఆత్మయున్ను అనిళ్యత్వముకల వాడే యగునని భావము, 

శో. ఆగమాపాయి నివ్ఫత్వా మనిత్య త్వమియాత్. ద 
 ఉపయ న్నపషయళ్ ధర్హో వికారోతి హి ధర్మిణమ్. ౭౫ 

దం-ఆ, వచ్చుచుబోవుచుండెడి యహాంకారమున కు cee ఆత్మ 

యరంంన్ను ఆనిత్యత్వమున పొందును, ధర్మ ము తాను వచ్చుచుబోవుచుండి ధర ర్మమును 

నివరింపంకేయును గదా! 

శా జాగ దాదిదశలయందు వచ్చుచు నుషుస్త్యాదిదళలయందు. బోవుచున్నం 

దున అహం శారము అనిక్యమైయున్న ది. ఇట్టి యవాంశారమునకు ఆశయ మైన ఆత్త 

దంంన్ను అనిత్యము. కావలసీయుండును, ఎందువల్లనం కు ఒకథర్శ ము తాను ఒకవస్తు 

వువందు ప్ర వేశించునవ్వుడు ఆవస్తువున కొకవిధమైన యా కారమును, తాను నివ ర్రించు 

(పుడు ఒకవిధమైన యా కారమును కలుగం జేసి నిశారమును బొందించుచుండును,. "కనుక 
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ఆఅహాం కారము తానాత్త యందు ,వ వ్ర వేశించునవ్వుడు. ఆక త కొ కవిధ మైన ఆ కారమునున్లో 

తాను నివ ర్రించునప్వుడు మజియొకవిధ మైన ఆ కారమునున్ను కలుగలజేయును. కన 

ఆనకాకారయోగరూవ మైన సక తవరిణామము౫ల యాత క్యయున్ను ఆ మ్రూ,
దిఫలములవ 

యనిత్యమే యగువని భావము, 

ఆవ. ఇంకను బౌద్దుండు బొద్ధమత్రము నిరూపించి. సిద్ధాంకవాడికథను : 

చేించుచున్నా డు. 

వాక్య. అ _స్ప్వనిత్యత్వం కముపాలభేమహి ప్రమాణో వవన్న 

తత్. ౭౬ 

దం=అ. ఆనిశ్యత్వ మే ఆగాక; త్రమాణమాంచేక య క్రమైయున్నంద 

ఇివరిని నిందించెదము? 

శా. ఆక అనిక్యమచే ఇెప్పవలయును, ప్రత్యక్షము. అనుమానను ఈం, 

ప్రమాణములు ఆత త్ర యొక్క అనిత్యత్వమును తెలియంచేయు చున్నవి. వ్రమాణము 

యర్థము చేవ శారముగం బ్రతిపాదించునో. ఆ యర్థము నావ,కారముగ నేగ? 

ప్రామాణిక. లంశగీకరించవలయు నః కనుక ప్రశ్యతోనుమానమురు సర్వ బదార్భ వ 

లను క్షుణికములని తెలియంబేయుచున్నందున, _ఆత్యయున్ను తణిక మే య్రైనందునన 

ఆక క ఆనిశ్ళమని నిశ్సయమైయుండ గా మనము యెవరినిన్ని ఆ సేపీంవందగదని భావము 

ఇచ్చట బాదమతముయొక్క. స్వరూపమును తెలియ సివారల కీవాక్యార్థము స్పష్టము? 

తెలియదు. కనుక బౌద్ధమతస్వరూపమును సంగృవాముగా నివరించుచున్నా రము. ఆ 

లలోకధురీణుం డైన నారాయణుండు శిష్టజనుల రక్నీంచుటకు,దుష్ట్రజనుల ికీంచుటకున 

'వేద-వైదికమార్హంబుల నంసాపించుటకును ఆయా కాలంబులయందు. హయ, గృీవ నా 

నీంవా దత్తాత్రేయ భార్ల వరామ శ్రీరామ. శ్రీకృష్ణ చా శ్థాద్యవశారంబులగావించుచ 

నొక్కనవాయంబునం 'గొందటు. “ెశ్యదానశలు 'వేదవై దీకమార్రములయం దత్యంకః 

స్ధాటవుతై యథో క్రధర్మముల నాచరించుచు, స్వజాలిస్వభావయిే లో కరవ్షణ 

కృతులగు ఇంద్రాది చేవళలకును, మునులకును . బాధకు లై వృవర్తి ర్రించుచుండంజూా: 

యా దైత్యదానవులవ జేద 'వైదికమార్షంబుల విద్వేషంబు గలిగినం గాని జేవతలకుః 

మునులకును . యోగ క్నేనుంబు గలుగదని యోచించి, మాయా మోహోది. నామం? 

ల్ లచే య నేశకరూపంబుల వర్శిగహించి దైత్య చానవాదులకు బుద్ధివ్యా మోహవ 

శలుగననటుల. 'జేదచార్యాంబుల్రైన యు కల నుడివి, ' శా|స్త్రంబంల రచియిం+ 

Ee చైక్యదాన వాదులకు. జీదవైదికమార్షంబులయందు విజ్వేషంబు బుట్రించి “'చేవతల' 

“వారల. వధింపంబేసీ జేవాదిసజ్టనుల రశ్షీంచుచుండ. యుక్క లియుగం బీకేర భ 

- వంతుండగు. నారాయణుండు. కీకట (మగధ), చేశంబులయందు. జనకిపునాన . 
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బున 'నొక్క_నగరంబునందు శాకకుగో త్రోత్స న్నుండైన ఉనుం డనెడివానిక్సి ఛాయా 
"చేవియను త ద్భార్యయందు బుద్ధు డణెడి నామంబుతో నవక్తరించి, దిగంబరత్వ భిక్షాన్న 
భోజన సర్వభూకహింసౌవర్దనాది థర్శంబులచేం దనవరమవై వై ఠాగ్యంబు లోకులకు 
చ,కటించి వారలకు తనయందు భ గ్రివిశ్నాసంబుల గలంగం బేనీకొని, వేదచావ్యాంబు 

చాన. భర్య ౦బుల నోవబేశించుచు వేదంబుల నింగించుచున్న రత యాబుద్గమునికి అనేక 
జనుల శివ్యభావంబు నొందిరి. వారలలో నలుగురు చ, ధానళిమ్య లై యుండి3. వార 
ఆకా నొకడు సౌత్రాంతికుడు; రెండవవాడు వైభాషికుండు మూ:డవవాండు యో 
గాచారుడు; నాబ్టవవాండు మాధ్యమికుండు. వీరు నలువురు బుద్ధునకు నానావిధళు క్రూ, 
హలం గావించుచు 'ముదుని సేవించుచుండగా నాబుద్దముని వీరో కిని యువచేశంబు, 
వేసెను,  ఓశిమ్యులా రా! "నేనో దివ్యజ్ఞానముచేత నీలోకంబులయొక.. సుగలిదుర్చతుల 
నన్నిటిని యెజుంగుద్దు స్థీరమె మెన ఆర్త లేనేలేదు. _ సర్వమున్ను శూన్యము, ఇదియే 
వరమార్థము. శూన్యము గాదనియు, ఆక స్థిరమని యొజుంగటయే అజ్ఞానము, అని 
ఈలాగీన నువ బేళించగా మాధ్యమికం డనుశిష్యుండు తమగురువుచే నప దేశించం బడిన 
యర్భంబు వరమార్గంబని యశ్యంతృ క్ష శృద్ధతోటి విశ్వసీంచి తదనుళూలంబు లైన యుకుల 

ఇల్ల గురూపచేశంబువే లభించి చర్వశూన్య వాద ప్ర ధానం బైన యొక్క_కా, స్ట శు ౦బు 
రచించు, ఇదియే మాధ్యమికనుతం బని 'భాద్ధమళంబులలో నొక్క_టి, ఈమోతంబున 

క _కియందులేని రజతంబును, రజ్జువునందులేని సర్పమును, ఆకాళంబునందులేని . నెైల్య 

మంన్ఫ పృత్యక్షము -తెలియంజేయుచున్నందున వ్రశ్యవవమాణముయొక్క_ స్వభావము 

శరాన్యమును తెలియం చేయునట్టి దై యున్న దనియు, చేదికనోవడుచున్న దో యదియం 

తయనంం శూన్య మేననియు, స స్వవ్నదృష్ట్రప పదార్థములను దృష్టాంతము గాంచేసి సీకొని అనుమాన 

వ,మాణమున్ను సర్వళూన్యమును స్థావించుచున్న దనియును, గనుకనే ఆక్రయున్ను 

వృృథివ్యాదిప దార్థములున్న్ను అన్ని యు శరాన్యములు (అనిత్యములు ఆని ప లిపాదింవం 

బడె యున్నది. యోగాచారుం. డనుళిష్యుండు సర్వము శూన్యమని, . . స్థిరమైన ఆక 

లేనే ణేదని బుద్ధముని చేసిన యువ చేశమును విని ఆక కంటే భిన్న మైన “పదార్థములన్ని | 

వం శరాన్యములే యగును, ఆత త్యమాత్రము భూన్యముశాదు. ఆక క్షయున్ను శూన్యమే 

మైనచో కరూన్యం బై నవ, ప పంచమునకు (పృతిభానం బెబ్బం? సంఛవించునని యోచించి. 

కదూ స్వామా! ఆత్యాతిరి క్షంబైన విక్వంబు _శరాన్యంబె మగుగాక 1 'ప్రవంచప్ర కాశం 

బెన ఆక ఏీలాగున ళూన్యంబగు? మో రువబేశించిన ఆక కృళూూన్యత్వము, యోగము. 

'ఊవ చారము) గా నుండునని తోంచెడి, గావున పరమార్థంబు విశదముగా నుప చేళింపుం 

కని బుద్ధ దేవుని ప్రార్ధింప యాబుద్ధమని | వీండు  వరిఫ్తూక్ల ర శ్రద్ధగలవాండు గా గానందున న నిట్టి 
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సం దేవాంబుగలిగి గావున, వీనిబుద్ధికి యనుకూలం బైన మార్షంబున నువబేశంబు గావిల కే 

వలయునని యెంచి యోగాచాడనీంగూర్చి ఓయిళిష్యా! “నీను యోచించినడి మంచలొ 

గానే యున్నది. ఆత్తాతిరిక్త మైన (పృవంచముమాత్ర మే శరాన్యము, ఆత్మమా త వది 

కూన్యముకాదుగాని క్షణిక మని చెప్పవలయును. క్షణికమనంగా ప్రశితణమునం డా 

నుత్స త్రివినాశంబులు కలదియని యువచేళించిన యోగాణారుం జాయుపదేశం 2౫౨౫ 

శనమనంబున కనుకూలంబని తోంచంగా నంతసించి గురూవచేశంబుచే తదనోకూలడా బె 

లెన యుక్తుల చెణీంగి యుక్క_శా న్ర్రంబు గావించి తనళిష్యుల కెలోధీంె. ఆఅ చె 

విజ్ఞాననాదిమతం బని బొద్ధమకశ్రంబులలో అండవమతంబు. ఇందులో నాత్మ విజ్ఞానమా హో 

స్వరాపుండనియు ఘటక్టానము నశించెను , పటజ్ఞానము పుమైనెడి వ ప్రక్యేశారుభవ యు 

వే నీవిజ్ఞానాత్ర త్య ఉత్పత్తి ల్రివినాశములు కలవాడైనందున అనిత్య మనియు, సీవిజ్ఞా నాత్మ యా 

దనాద్యక్ఞానముచేశ న నేశవిధములై న ఫఘటవటాదివిషయా కా రములు, వాసనారూచనుంలుం 

(నూక రావములు గా చేర్చంబడియున్న వనియు, స్వప్న మునందు కనోపడెడివలూా = 

ములు 'బావ్యామునందు లేనివె వైనప్పటికి, చావ్య మునందున్న వాటివలె కనుపడినజింద లు 

కవిజ్ఞాననిన్ధ ములైన ఘటాదిప దార్థములున్ను , చావ్యామునందున్న వాటివలె కనుల 

ననియు, దృశ్యమానంబు లైన వదార్థంబులన్ని యు స్వ న్నపదార్థం బులవలె చాంతరంఇ౭ంఐ౨ బే 

గాని, బావ్యాంబులుగావ నే యనుమానమున్ను, శు క్రియందు రజత జ్ఞానము కలిగిరి 

డగా శుక్తిస్వ్తరూపము తెలిసీనపిదప “చేదం రజతం” (ఇది వెండికాదు అని కలాణిడి 

బాధకప్రత్య చుమున్ను, సర్వపదార్థము లాంతరము లేగాని, చావ్యాములుగావని డత 

పాదిం చుచున్న వనియు విస్తారముగా (ప పృతిపొదింపంబడియున్న వి, ఇది రజతముకాం జడ 

వృత్యతము, ఎదుటకనువ వడుచున్న రజతమును నివే షేధించు చున్నందున యెదుటనండాఎను ౫ 

రజతనుకాదనిన్ని అంతరమునందుండునదియే రజతమనిన్ని చెప ప్వచున్న దని బాడ్డుని 

మొక్క అభిమానము, సౌత్రాంలికుండను శిమ్యండు బుద్ధముని శేసిన యువజేశంబడోఐని 

ప్రతీయమానంబైన ప్ర పంచంప వలాగున ళరూన్యంబగు! జ్ఞానంబు లేనిచో ప్ర పంచం “కేలా 

సన చతిభాసి సంచును, కావున జ్ఞానంబున కద్గో చరంబైన ప్యపరంచంబును - నక్యం"ే 

కావలయునని యోచించి నిజగురుం డైన బుద్ధనింజాచి, యోస్వామా! చ్కతితి 

సిద్ధం బైన ప్రపంచం చేలాగున కూన్యంబన.. పృతీతిజనకంబైన భాం ఆన ముం 

. జాన్యంబు కానేరదు. అని, విన్న పముచేసిన సరం డైన బుద్ధ దేవుండు, మృెళ్ళుకే. 

వం. 
మార్గత చక్రే కంబు బుద్ధిగోచరం బు గాకయున్నయది, ఆ కానిమ్ము. ఇతనిబుద్ధి. ననుసరిలా మెడి 

m 
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యువ బేశమును చేసెదనని తలంచి సౌత్రాంతికునిజూచి ఓళిష్యుండా! నీవుచేసిన యాన్మ్నే 

వంబు సరిగాచేయున్న ది. వ్ర తీతిసిద్ధం బైన సీ పృవంచబంతయు సత్వం బైనను క్షణికంబని 

మయొజుంగుము. ఇదిగాక యనుమానంబు వే. చెలియంబనునుగాని వృత్యతంబున "తెలియ 

బడదు. అని యువ చేళించిన సౌత్రాంతిపం డాయున చేశంబు తనమనంబునకు' యోగ్యం 

బని తోంగా ముదంబంది బుద్ధ దేవుని యువ జేశంబున తదనుకూలయుక్తుల నేల్ల చెటీంగి 

యొక్కొ-శా, స్మ్రంబు నిర్మించి ిజకిష్యుల కవబేళించె, ఇది: ఫౌత్రాంతికమతమని. బౌద్ధ 

మతములలో మూడవది. ఈమతంబులో రూవదర్శనంబు చే చజిఫరిం ద్రియమాన్న, శ 

శ్రవణముచే కో శోత్రేం ద్రైయమున్ను ఊహీంచినటుల ' భుటముకలదు, వటముగలదు 

అని ఇళ్యాదిన్య వహారంబు'వే భఘటాదిపదార్థము లూహి౦వంబడుచున్నందున సర్వవదా 

ర్థమాలును ఆనోమానగమ్యములేగాని వ్ర వ్రృత్యతగమ్యములు కావనియు, భుటవటాదినదా 

ర్థములన్ని యు వ (వతితణోత్ప త్తి తి వినాశములు కలవైనందున 'శణికంబులనియు, విజ్ఞాన 

గ్వరూవం బైన యాత్ర యును విజానవాది వెపి ప్పినపభంబుగా నుత్చ శ్రి తివినాశంబులు కలి 

గియున్న ందున క్షణివండె యనిక్యమే యనియును భుటాదిపదార్గ ములయొక్క_ తృణ 

కత్వము, ఇది భుటము ఇది పటము అనుభారావాహిక ప ప్రశ్యతముదేతను అర్థ క్రి యా 

కారిత్వముగలవదార్థములు “మెజపులవలె తణికముల్రై యుండున నిడి అనుదూగముచే 

తను 'తెలియంజేయ, బడుచున్న దనియును విస్తారముగ  నిరూపింవంబడియున్న ది. ఒక 

పదార్థము నుదేశించి నిరంతరము నాలుైదువర్యాయములు గలిగెశు జ్ఞానము. ధారా 

వాహికజ్ఞాన మనం బడు, ఈజ్ఞునములో ఘటము. విశ్లేవ్యము, ఇది యనుళబ్దము విశే 

షణము, ఇది యనగా ముందరనుండునదయని యర్థము. తనకా శ్రయ మైనవస్తువు 

ఇతర. 'విశేషణముల: శాశ్ర్రయ మైన వస్తువులకం కొ లన్న మని భోధిరరుట విశేషణ 

ములయొక్క_ స్వభావ మ్రనందున నిచ్చట. ఇది. యనువిశేషణము తన. క్యాాళశ్ళయ 

మైన భుటము విశేషణాంతరముల కాశ్యయమెన ఫపూర్యో త్తరకాలసోచరము. లయిన 

నుటములకంకె ఖిన్నమని. తెలియచేయుచున్నందున ధారొవాహికజ్ఞానమునందు 

వృతిపర్యాయము జ్ఞా 'జానమునకు. గోచరించు చున్న భుట ములును, ఆయానుటములను. గోచ 

ఏంవం జేయు చున్న జ్ఞాగములును, వరస్సరఖిన్నమాలం కావున, (సృతితణోత్ప ల్లి లివినాశ 

ములు గలిగి తణికములె లె యున్న వని నిశ్చయింపవలయును. - అర్థ క్రి క్ర (చా కారిత్వ మనంగా 

ప్రయోజనమును చేయుట, మెజిపులం పృకొశమనే ప్ర ప యోజనమును చేయుచున్నవి, 

జణికము'లైె యున్నవి, కనుక భుటాదివదార్గములున్ను జలావారణాది వ యోజనమును 

చేయుచున్న ౦దున తణికము'లై యున్నవి, ఆత్త త్ర స్వరూపమైన విజ్ఞానమున్ను వృతిక్షణో 

కృ శ్రీవినాశంబులుగలిగి అనిత్యం బై యన్న చో, 'నిన్నటిరోజున వినిన నేనే. ఈరోజున 
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చూచుచున్నాననే వ్వ వహారముచేత తెలియంబడుచున్న ఆత్మనిశ్యత్వ మేలాగున సిద్ధించు 

ననిన _సాదృ్భశ్యముచేత సిద్ధించును. ఒకపురుషుం డొకదీవమును వెలిగించియుంచు 

కొని నిదురపోవుచుండశా దీవము ఆరిపోవును, మణీయొకపురువు(డు తిరిగి వెలిగించును, 

నిదృపోపువాండు లేచి యాదీవము మునువటిచేయని తలంచును. ఇది మనకందటజికును 

'తెల్టంబేకదా ? ఇచ్చట దీపద్వ్యయమునకు భేదము కలిగియున్న ప్పటికిని "భేదములేదని 

నీకమని తలంచుటకు సాదృశ్య మే కారణమెయంన్నది. ఆపృకారమే _్ర,వణదర్శన 

శ్రీయలయందు ఆక శిన్నండై యున్న ప్పటికి వీకమని. కలంచుట సాదృశ్యమూల మైన 

భ్రమయనిన్ని ఈవ, కారము? ఆత్మ యొక్కయు భుటాదివదార్లములయొక్కాయు 

తణికత్వమును (వతిపాదించుట క చేకయుక్తులు ఇెచ్చంబడియున్నవి. ఇది గాక 

పదార్థము చావ్యామని ఆంతరమని శెండువిథములు, అందులో బావ్యాము భూత 

మని భాతికమని, యాంతరము చి త్తము, చెశత్తము అని రెండు శెండునిధములుంగా 

నున్న వి, భూతమనంశా పృథివి జల శేజోవాయువులు నాలుగు, భౌతికమనంగా రూవ 

రనగంధాదులును, చత్తురాదీం ది యములునో రూటు పవిజ్ఞాన వేదనా సంజ్ఞాసంస్కారము 

లనెడి అయిదుస్క_ం౦ధములు. ఇవియ చి త్త తృములనంబడు. శాఠిన్యస్వఫావముగల 

వృథివీపరమాణువులం వృథివీరూపముగా సంఘాతమునొందును. న్నే వాన్వ భావముగల 

బలపరమాణువులు జలరూవముగా సంసూతము నొందును, ఉన్మస్వభావముగల లేజః 

_ వరమాణువులు కేజోహాపముగా స సంఘాతమునొందును. చలనస్వభాముగలవాయంంవు వర 

మాణువులు వాయురూవముగా సంఘాతము నొందును, ఆ కాళము అభావమే గాని భూత 

ములలోేం 'జేరినదికాదు, విషయములతో గూడియున్నయిం ద్రియమును రూపస్క_ంథ 

మనంబడును, ఇది 'భౌతిక మైనవ్బటికి చేవామునందు సంబంధించియున్నందున ఆంతర 

ములలో శెంచంబడుచున్నది. (అవాం్రజనేను అని కలి7?డిజ్ఞానము విజ్ఞానస్క_0ధమనం 

బడు, ఇదియే చి శ్రమని ఆలయవిల్ఞననుని వ్యవహరింపబదుచున్నది: "అశ్వము, మహి 

"వము ఇత్యాదిళబ్దములచేత వ్యవవారిరచునది సంజ్ఞ్ఞాస్క-౦ధ మనంబడు. నుఖదుఃఖాదులు 

''వేదనాస్క-౦ధ మనంబడు, రాగ 'ద్వేహోదులు సంస్కా_రన్క_ంధ మనంబడు, ఈవంచస్క_0 

ధములు చేవాములోవల సంఘాతముగాం జేరి సర్వ వ్య వహారములకు కారణంబు'లై యుండు, 

ఈణెప్పిన భూత భా తికచి క తె మైత్రములన్నియు వ వృతితణోత్స ల్లి ల్రివినాళంబు'లె నందున 

 శణికంబులుగాని స్థీరంబులుగావు. వీనియొక్క_ తణికళ్వమునుగూర్చి సాధకప్రనూ 

'ణఇంబుల నిదిపజికే స వ్పీతిమి. సర్వవదార్థములయొక్క_ వినాశము వ రినంఖ్యానినాకు 
ల 

మని ఆప్రతినంఖ్యావినాశళమని శిండువధములుణా నున్నది. కలిగియున్న భుటాదులను 
_భేనిచానిన్గా జేనెదనని తలంచి బుద్ధివ్రూర్వకముగా. దండాద్ని ప్రహారంబులచే భుటాదు 
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లకుం గలుగ జేయువినాశంబు ప్రతిసంఖ్యావినాశం బనంబడు. ఫటాదివదార్థంబులకు 

న్వభావముగా వ్ర, తితోణమునందు కలుగువినాథము ఆవ (వ్ర తినంఖ్యావినాశం బనంబడు, 

సర్వవ పదార్థంబులు శ్షణికంబులని యం క్ష్యనుభవములవే చెలిసీ, యమనియమాది సాధ 

నంబులతోింగూడ నిరోధనమాథి ననుష్టంచిన విజ్ఞానసం తొనంబునకు వ,తిసంఖ్యావినా 

శంబు గలుగు. ఇదియే మోతుంబు. అని ఇవ్విధంబున న నేకవ్ర, మేయంబులు సృతిపా 

దించంబడియున్నవి. వై భాషికం డనుశిమ్యండు నిజగురుం డైన బుద్ధదేవుండుచేసీన యువ 

జేశ్లంబు విని ఇంద్రియగోచరంబు గాని యర్థంబు అనుమేయమైన నగుంగాక, చక్షు 

'రాదీంద్రైయములకు స్ఫుటంసుగా ననంబడుభున్న భుటవటాది ప్ర వవంచం జేలాగున నను 

మేయం బగునని యోజించి, నిజగురునితోం దనకు గలిగిన సంశయంబు విన్నవించిన, 

బుద్ధజేవుండు వె భాషికుంజూచి, వీని బంద్ధియు నతిమూఢం,బె యున్నయది. కావున 

తదనుగుణంబుగా నువ చేశిం చెదనని కలంచీ యో వె భాషికా! నీవితర్క.౦ బనుఛవంబు 

నకు స సరిమైయున్నయది. ఈదవ్ర,పంచంబంతరిం. యథాయోగ్యంబుగా. ప్రక్యణానుమా 

నంబులకు గోచగంబైయున్నది, కాని ఆనుమానమ్మాత్ర, ంబునకు గోచరంబుగాదు, ఆయి 

నను విజ్ఞానంబునకో తద్విషయంబు లై భూతాలికంులును తణికంబులుగాని. స్థిరం 

బులుగావు, అని బోధించిన వె భాషికుండు. . సంతసించి తదనుకూలంబుల్రైన యాక్తుల 

"నెల్ల నిజురూపచేశంబులచే గ్రహించి యొక్కళా స్ర్రంబు రచించి నిజశిష్యల కెల్ల బో 

థించె. ఇది వొద్ధమకంబులలో వె భాషి కమతంబని నాలవమతంబు;, ఈమతంబునందు. 

సౌత్రాంతికమతంబులో వ వతిపాదింపం బడియున్న యర్థములే వ వ్ర,తిపాదించం బడియున్న 

యస్ సౌశ్రాంతికమతం బున వదార్థంబులను మేయంబులు. "వె వై భాష్టేకప వత్షంబున. వత్య& 

సెద్ధంబులు, సదియే' సౌత్రాంతిక "న భాష్షికమతంబులకుంగల విశేషంబు, ఇవ్విధంయబున 

చాద్ధమతంబు నాలుగవిధరబులై దృవర్తిల్లె. ఇట్లని బోధిచి త్తవివరణమను. గ్రంథములో 

* -జీళనాలోకనాథానాం సత్వాశయపశానే?7గి యని చెప్పబడియున్నది, లోక నాథు 

లగు బుద్ధ దేవునియొక్క ఊవ దేశము శమ్యలరామ ర బుద్ధం (వవ ర్తించెనని 

యర్థము. ఈెన్పిననాలుగు బౌద్దమకములలో “ఆక్క” వ్రతితణోత్స ల్తివినాశమాలు 

కలహెండే అనినిశ్చయించి యున్న దున, “ఆక” Es గనుక ఆశ్యానిక్యక్వమును 

దోవముగా. నుద్ధాటించ క్రగదని భాసముం. ౨౨౧ న 

ఆవు సక్ధాంతవాది లౌద్ధవాదమున నిరాశరింవ నారుింకుకున్నాడు...- 

వా ఇతి జేకొతన్న. | ౭౭ 
దంంఅ, ఈలాగని ఇెప్పినచో. నది శాచేరదు.. FT 
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తాం ప్రచాణనిద్ధమైనందున ఆకా నిక్యక్వనః దోషముకాదని తెజ 

వో, సదా విలు ప్పసాతీశ్వం స్వతన్సిదం నపార్వతే, 

అవహా్నోతుం ఘటన్యేవ కుశా లి య్యధియాత్మనః. ౨౬ 

దం-అ, ఆత తృయొక్క-స్వభావిశ ములు ఎప్పటిని లోపించకయుం జెడి 

శమానత్వమును, భుటముయొక్క_  సవాజములు ఎబ్బటికిని లోపించియున్న్న 

మాన శ్వమునువలె కుశా గ మువంటిబుద్ధిగల నీచేత ఆచ్బాదించెడికొ టికు శక 

బడదు. | i 

తొ. ఘటము సవాజముగా పృశాశములేనికై మెప్పటికిని జడమైత 

ఇట్టి ఘటముయొక్క_జడత్వము సర్వానుభ వసిద్ధమైయంన్నందున నివారంచుటన 

మెయుండదుగదా? అనగా ఘటము జడముకాదని వెవ్వటకు ఛక్యముకాదని ౧ 

శారమే ఆత్మ యొక్క. ప్రకాశమైనస్వరూవమున్ను నిత్యమై సవాజమై' 

దున చానిని నివారించుటకు (ఆనిత్యమని నిరూపించుటకు కుశా గమువంటి & 

మైన బుద్ధినల నీకు. సాధ్యముకాదని భావము. ఇచ్చట భాద్ధునినార్చి కుజ 

గల నీకు సాధ్యముకాదని భావము. ఇచ్చట బౌద్గునిగూర్చి కుశ్నాగ బుద్ధిగలవా 

చెప్పినది పరివోసము, ఆశ్యంతమందబుద్భి యని అభిప్రాయము. ఎందువల్లనం తే 

వేసినకార్యమును ఈదినము జ్ఞాపకమునకు శెచ్చుకొనోచున్నందున వూర్వో త 

లయం దాత్త్మ ఒక్కడే యని నిశ్చాయించం దగియున్నది. ఈ వ స శారమే ఈ 

పుట్టినది మొదలు నశించెడివజికు పూర్వవూర్వ కాలములయందు. చేసినకృత్యమ 

డీకార్యమఃను చేసినాను, ఇవ్వు డీకార్యమును చేయుచున్నాను అని యను? 

చున్నందున ఆత్త ఒక్కడే యని శతెలియంబడుచున్న ది, నిన్న టిఆత వ! 

ఆత్మ జని వప చ్పడియెడల, నిన్న టిదినము వేసీనకార్యము ఈడినము జ్ఞాపకము 

యుండును. ఒకండుచేసిన కార్యమును మజీయొకండు దానిని చూడనివాండు 

ధించిబాలండుగ దా? కనుక ఆత్ర, ఒక్క_ండేననిన్ని _అంగీకరించవలయు ను. 

ఈలోకమ లో కొందు పూర్వజన్మ క్షాగమకలవానై  యాన్నారు. ఇందుకో 

ఆక నిళ్యుండని తెలియ చున్నది. ఆత్త ఉత్ప్తివినాశముకలిగి వేజువేబుగా న 

ఇచ్పెడియెడల్క ఒక. ఆక, శోసినపుణ్య'పా జము లాయాత్ష్మ తోచే నరించును. 

_ బుట్టన యాత్రకు సంభవించు దన్న నుఖదుఃఖ మ లం హి రణమా ప్రా! 

చెప్ప వలసియ పడును, అది యం _కృముళాదు కావున. ఆత క నిత్యుందు,. లిజ 

1 లం 

వ్ర 
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వ, తిక్షణోత్స ల్లి వినాశములు కలదైయుండుననిన్ని వానియం దేకత్య్వజ్ఞానము సాద్భ 

శ్వర ముచేత ేర్పడినదనిన్ని చెప్పినది సరికాదు, అన్ని వదార్థములయొక్క_ స్థిరత్వము 

అనుభ వసిద్ధమైయుండంగా దృష్టాంతము వేత అస్థీరత్వమును సాధించతగదు, జలము శీత 

మంగా ననుభవిం చం బడుచుండ గా, వహ్ని దృష్టాంతము వేత ఉష్హమని సాధించవచ్చునా? 

కనుక సర్వవదార్థములు స్థిరములని వానిని వ శాశింపంకేయుచున్న ఆక స్వరూవము, 

నానికం కె కం ఆత్యంతస్థిరమునిన్ని (నృశ్యమా నుమానములచే తెలియంబడుచుండంగా వానిని 

చక్కా. విచారించ జాలక ఆత్తానిక్యత్వము . ప్రామాణికమని . చెప్పిన భాద్ధుని బుద్ధి 

రమెంంకసూక్ము మో చూాడుడని పరివాసించుచున్నారు. ' 

ఆవ. నడుమ. అడ్డమువచ్చిన బౌద్ధుని నిరాకరించి త్రకృకాక్ణనన సాధిం 

వెదురు... | . 

వాక. ఏతస్తాచ్చ హతో రహంశారస్యా న నాత తృధరృత్వ మ 

వసియ్యా తామ్, న ఎఎ రజి. 

దం-ట, ఈమే హేతువువల్ల ప్రనున్ను అవాం'కారమున'కు = ఆనాక్ర కభర ర్యకక్వను నిశ్చ 

యింద చంబడు7గ క. ° 

తా. ఈముందు ఇెచ్చంబోయొడికారణముచేతసూడ అవాంకారము ఆత్ర త _క్ఞము 

కాయనిన్ని, జ కవస్తావైన అంతక రణముయొక్క- ధర ద్మాునిన్ని నిశ్చాయింవ వవలయునని 

యాళ్ల ప్రాయము. . 

ఆవ, హేతువునో నిరూపించుచున్నా రు. 

శ్ వ్రవమాత్రై శ్వావగమ్య త్వాత్ ఘటాదివదవాం దృశే, 
యతోరాద్దిః ప్ర వపమాణానాం సకథం తైః సృనీభ్యతి. 3౭. ౮06 

దం-ఆ. అవాం కారము వ్రమాణములబే 'తెలియంబడుచున్నందున భుటాదికము 

వఆ ఆత్మ యొక్క-ధర్శ ము కానేరదు. ప్రమాణములు ,బివనివల్ల పి కలుగుచున్నవో ఆయా 

త్య ఇవ మాణములబేత వీలాగున సిద్ధించును? ' పల " 

తాం. ఫుటాదిపదార్థమలు (వత్యకాదివ్ర, మాణములవేత గ గ్రహింపంపిడచున్నం : 

దున "నే వ్రకారము ఆత్మయొక్క. ధర్మేమ:లుకావో ఆవ్రశారమే అవాంకారమున్ను 

వ్ర2మాణములకు గోచరించుచున్నందున ఆత్మధర్మమ.కాదు. అనంగా భుటపటాదివస్తువులు 

“ఆర కర్మ ములు కావని మనమ౦దజిము ఒచ్వకొనుచున్నా ము. అందుకు “కారణము ఘు 

'టాదెబన్తవ్రలు చతురాదివ్ర మాణబుల వేత ' శ్ హింపంబడుచుండుటయేగదా? - ఆవశ 

రమే. - అవాంకారమున్ను ప్ర ప్రమాణమలవేక్ గ్రహించయిడుచున్నందున ఆక త ధర రము. 
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కాదని యర్థము, ఆత్మయున్న ప్ర వ మాణముల వేత గృహింపంబడుచుండుట లే ఇమని 
శంకించకణదు. .చతురిం ద్రియాదుచ్చారా విదయ చేశ్రమునందు వ్యాపించుచున్న్ను చంక! 

కరణవృత్తులు ప్రమాణము లనంబడు.' ఇట్టి ప్రమాణములు స్వతః జడములైనందూను (క్త కొ 
శములేనివై ఆత్మచేత వ్ర కాశింపంజేయంబడి భాసించును. ఈలాగున (ప్ర ూూలా౭౭యులు 
పుట్టుటకుముందుగానే ప్రకాళించుచు;, ప్రమాణములను ప్రకాశింపకేయుచున్న్న కర్మ 
స్వరూవము ప్రమాణములచేత ప్ర కాళించం జేయంబడునది కాదు గనుక వ్రదమకాకాగ మ్య 
ముగాని యాత్రకు 'ప్రమాణగమ్యయమెన అవాంకారము ధర్మముకాదని ఖావమాంం 

అవ. ఇంతవజకు దర్శన్నక్రియనుగూర్శి ఆత్మ కరగా నున్నందునణో3 ఆవాం 
కారము కర్మ గా. నున్నందునను ఆత్తాహాంకారములకు ధర్తిధర్మభావము ఇమాడికెం చాన్ 
చెవ్చంబడినది. ఇంకను ఆత్ర చిద్రూపుండై  అవాంకారము జడరూపమై యంంన్న్ను అదున 

శీతోస్టములవలె వ వరన్నరవిరుద్ధమత యున్నందున ఆత్తాహంకారములకు ధరి ఇభ ర్మభాప 
ము సిద్ధించదని చెవ వ్వుచున్నారు. వ 

వాక్య. ధర్మథరి ర్మిణోళ్చ ఇతశేతర విరుద్ధాత్త క్షకశ్వార్ కా 

సంగతిః | రారా 

దం-ఆ. ధర భర, వదార్థములకు వరన్పరవరుద్ధమైన స్వభావములు కలిని యం 

న్నందున సాంగ “త్య్టము (సంబంధము లేదు, 

తొ, అహంకారము, భర్య ము, ఆక్క, ధరి. ఈశింటిలో ఆక్క జ్ఞాన ర్వారూ 

పుండు, అవాంకారము 'జడన స్వరూవము గనక, 'శ్రీతము ఉప్పము వీవ్రశార మన్యోన్య 

విరుద్ధములో ఆవ్రకారము. ఆ కాహాంకారములు. -అన్యోన్యవిదద్ధమ లై. యంన్న్నకుకనుక 

అత్తాహం శారములు ధర్మ, ధరి .భావసం బంధము- కలవిగావని భావము. 

అవ, వెప్పిన అర్థమును వివరించుచున్నారు.--- . 
శో ధరి ర్రిణక్చ నిరుద్దత్య్వాత్ నదృళ్యగుణసంగతి్కి, . వ. 

మారుతాందోళీతజ్వాలం తై త్యం నాగ్నిం సీసృప్పతి. 3౮. ౮౨ 
దం-అ. థర్తి వదార్థమునకు : దృశ్య మైన భర్య ముయొక్క_' సంబంథవయుం లేదు. 

వాయావుచేత కదరించంబడుచున్న జ్వాలలుగలనివ్వును, తత్వము స్ప ఫోం నిచ్చయిం 
వదు. . . ee . . 

ళా, మంచిగాలిచేత చక్కంగా. ప్రజ్వలింకుభున్న అగ్నిని చల్లదనం. వ్ర 

కారము ముట్టదో ఆభప్ర కారము ఆర్తను: దృళ్య మైన యహం కారము, ముట్టదువ.. . ఇాదదుక 

కారణము. అన్మ్యోవ్యవిరోనము. ఇని వహ్నీశై క్యములకు ఉన్నట్టు చిద్జిడనుంలు ఆక. తూ 
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గలదు గనుక చిద్రూ వమైన ఆత్మను జడరూవమైన అవాంకారము సంశ్లేషించదని 

భావము, 

అవ. ఇంతవణికు చెప్పిన యు క్తులయొక్క_ సామర్థ బ్రముచేత ద్రన్ఫృత్వము, దృశ్య 

త్వమున్ను భిన్న స్థానములయం దుండందగినవి కాని, దికచోట నుండందగినవి కావు అని 

నిగమించుచున్నారు = . 
త్ వాక. తస్తాద్వి స్రబ్ద జ ముపగమ్యు తామ్. లా 

దంఎఆ. ఆ కోరణమునలన నమ్మకముగా నంగీకరించంబ దుగాక, 

తా. చన దృశ్య ములకు వరస్పరసం బంధము లేనని ఇంతవణ కచేకయు కులను 

శుప్పి యున్నాము. కనుక నీముందుచెన్నంబో యొడి అర్థమును నిస్సంశయము'గా నంశీక'రిం 

చపలయుంనని భావము. 

నో దృష్టృత్వం దృళ్యతా జైవ నైకస్మి౯ వకదా కష్షిచిత్, 
వ్యశ్యద్యశ్యో నచద్రష్టా దహ 'దర్నీ ద్భశి ర్షచ.. 3౯, రొ 

దం-అ. దృష్టృత్వము బృళ్థక్వడుక్న ఒకచానియం దొకళే నమయమునందు 

ఇవ్చటికిని సంభవివచవ ఇదిగాక ద్రష్టు దృశ్యము చేత జూడంబనునదికాదు. దృక్కు 

ద్రష్టు చూచునదిన్ని కాదు, . 

శా. దృష్టృత్వమనంగా చూచునట్టిస్పభావము. దృశ్యత్వమనంగా చూడంబడెడి 

స్వభావము. ఈరెండు నొకవదార్థమునందు ఒకసారి సంభవించవు. అని నిశ్చయముగా 

నమ్మవశెను, అనా చప ఎర్వదృశ్వత్యములు రెండును ఆక యందుగానిి అవాంకార 

మందు గాని వక కౌలమందు నంభవించవు, అని యర్థము. ఇదిగాక తనచేర చూడం 

బడెడి విజ్ఞానము (అంతఃక రణవృ త్రి) 'వేత్ర దృష్ట్రయగు నాత్మ చూడంబడందు. పిళ్లా 

నము ద్రష్టనో చూచునది కాదు. ఎందువల్లనంటే ద ద్రన్టయగు - నాత్త్మ్మ్యకు దృశ్యత్వమును 

"కెవ్వునబ్వుడు తనకు తానే దృళ్యమని గాని, మణీయొకదృళ్యముచేత. దృశళ్యమనిగాని, 

దర్శనము (విజ్ఞానము చేశ దృళ్యమనిశాని చెన్న వలయును. దవ లై దర్శన దృశ్య 

ములకం"కు మణియొకవస్తువు లేదుగడా? కర్తృత్వళర్యత్వము లొకచోట సంభవించవు 

కనుక (ద్రష్టయగు నాత్మ తనకు తానే దృశ్యముకా'నేరదు. ద్రృష్టృశంచే భిన్నములగు 
వస్తువులన్నీ యు జడములై నందునను, జడమునకు మజియొకదానిని ప్రశాళించం జేయు 
సామర్థ్యము లేనందునను, మజీయొకద్భృళ్యపస్తువునకు ఆత్మ దృశ్యము కానేరదు. దర్శ 

కమునకు (విజ్ఞానమునకు) దృశ్యమును (గ ధ్ర హించడిన్వ భావమే గాని, ుష్టను గ్ర గహింభెడి 

సభొవము లేనందున విజ్ఞానమునకును ఆక కకక శాణేరదు., గనుక నాకు 



యందు. దృళ్యత్వ  మెప్పటికిని సంభవించదు గావున ఆత్త్మస్వరూవము నిత్యస్వ పృ కాశ 

మని సిద్ధము. 

= ఆవ, ద్రష్టయగు నాత్త్యకు దృశ్యత్వముకలదని, దృక్కు-ను (విజ్ఞానమునకు 

ద్రవ్షను చూ చెడేర్వభావముకలదని చెప్పినయెడల పోవమును చూపుచున్నారు.- 

వాక. సర్వసంవ్యవోరలోవళ్ళ ప్రాహ్నోతి, | రా 

దం_ఆ, సకలమైనవ్యవవారములకు లోవమున్ను పా ప్రాకి పూ వీంచును, 

తా, చేను.ఘటమును చూచుచున్నాను, ఇత్యాదివ్యవహారములన్ని యు లోపించు 

నని భావము. _ .. | . 

దం-అ. ఎందువల్లను. 

తా, ఏకారణమువల్ల ' _ వ్యవహారములు లోవీంచునని శార్వకక్షనాది వశ్నము 

చేయుచున్నా (డని ౪ భావము. స 

అవ, సిద్ధాంత వాది ఊ క్తరమును శెవ్వచున్నా దు. 

న్లో. ద్రషప్టాపి యది దృశ్యాయాః ఆక్తేయా త్కృర్శతాం ధియః, 
యాగవద్య మదృశళ్యత్వం వైయర్థరం చాపు ఇ యాత్. శ్రుతిః. 

మ. దం-అ.. ద్రష్ట్రయగు: నాత్త్యయంన్ను; దృశ్య మైనబుద్ధికి కర్శత్వమును (గోచరిం 

చుటను పొంచెనేని ఏకకాలీనత(మున్ను, దృశతము లేకపోవటయును, పాం వీం 

చును, -శకాళ్యమన్ని కరర్ధకమన: వదుద. అ ఏ | చ ఆం 

తొ దవయ నాక, తనచేత చూడంబడెడిబుద్ధికి గోచరించినయెడల ద ద్ర 

ష్టకు దృళత్వము . సంభవించదుగచా? అప్పుడు బుద్ధికిని ఆక, కును ఈకెంటికిని ఒక కాల 
మంచే. 'ద్రృవ్పుశ్వము సంభవించును. అందుచేక దృశ్యమే లేకపోవును, కనుక దృష్టః 

దర్శన, దృశ్యము లశే తి త్రిపుటి ననుసరించి (పృవర్థించుచున్నవ్య వవహారము లోపించును, 
ఇదిగాక ఆత్త, బుద్ధికి వృళ్ణమే ర యెనయెడల ఆక కృస్వరూవము, కూటస్థనిత్యమని చెప్పు 
చున్న ట్ర తియున్న విర్థకమైపొపకు. అని భావము. 

వాళ. కుతః, ౮౮ 

ఆవ, మ తికి క నిరర్ధకక్యను కచ్చెడిప్ర కారమును. ద్రశ్నళార్వకమగా 5 వివరించు 

దంల, అ. ఎందువలన. స పు వ 
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తొ, ట్రతి యెందువలన నిరర్ధకమగునని చెప్పుచున్నారని వూర్యవాది వ్ర ళ్నను 
ఇచీయుచున్నా(పని భావము. 

అవ. సీగ్ధనాంత వాది యు క్తరమును జెవ వ్వచున్నా డు వ్ర, : 

శ్లో. నాలు _్పద్భృమైః దృశ్య్ళత్వం దృశ్య కే దష్టృళా కుత 
స్యాచ్చేత్. వృశేకం నిర్భ్రళ్వం జగ ద్య  స్యాదసాత్షికమ్. లం. 

దం=అ. లోవము నొందనిజ్ఞానముకలదానికి దృశ్యత్వము లేదు. దృశ్యత్వముక లి 

కొయుండెనా ద్రష్పృ్రశ్వము వీలాగన సంభవించును? సంభవింఖె నేని దృశ్యరహిత మైన. 

చదృృక్కు ఒక్క కేయుండును, లేదా, వ్రవంచము ఒక్క_ద్రన్టృరహితమై యుండును, 
తా, జ్ఞానీ పూన మైన (జడమైన ఘుటాదిక మందు దృశ్యత్వము నియతమై యు 

న్నది. ఆత్మకు దృశ్యత్వమును చెప్పెడియెడల్వ ఆత త్యయున్ను. జ్ఞానహీ నమై (జడమె) 

దెకరుండవలయు, అప్పుడు 'నహీ ద ద్రన్హుః దృ ఫ్హేర్విపరి లోపోదృళ్యలే' అనుమ తి వ్యర్థమై 
మోవును, నన్ను నేను తె? [సికొనుచున్నా చే యనుఖభవము చేశ ఆత్మకు, ద్ద వ్యృక్వదృకశ్య 

త్వా ములు శెండున్ను. కలిగియున్న వని శంకింపతగదు, ద్రక్తృక్వదృక్యక్వములు కండు 

నొక ఆక యందే సంభవించెడియె డల దృష్ట ృశ్వదృశ్యశ్వములకు వరస్నరవిరోధము 
"నందు; దృశ్యమగు ప్రృవంచ ము, ద్రష్ట కోటిళోశే చేరును. కనోక ;దృశ్యమగు వ,వం 

చమూ లేకపోగా ద్రష్టయొక్కంటడే నిలిచియుండును. లేదా, దక్షకు దృశ్యత్వమున్ను 
నదభవించును.. కనుక. దృష్టులెకపోయి దృశ్య ప పృవంచ మొక wy నిలిచియంండును, 

ఆజ్వకు సర్వవ్యవారమలు. లోపించును.. కనుక నన్నీ నేను. తెలసిళొనుచున్నాన చే 

యయానుభ వను ముఖ్యము గాదు అని భావము, ద్రష్టయగు. నాత్త్మయొక్క_ క్టానమునకు 

లో*ఇణములేదని _శ్రుత్యర్థము. . : 

అవ, ఈవెన్నినయు క కి నిర్జూ లముగావని చెన్న నారంభించుచున్నారు. __ 

వాక్య. ఉ క్షయు క్రీం దృశీక ర్తుం ఆగ మోదాహరణోవన్నాస సః, ౯౧ 

.దం=అ. వెస్పినయం క్తి కిని దృఢముగా చయుకొణికు వేదవాక్యముల ఊవశ్యానమా 

చేయిః బడును. ల . 

.. ఆత్తాహంశారములకు సంబంధ ములేదని నిరూపించుట క కింతవణక్రు. వసి న్నన | 

నదంక్యోలు * పదవార్యిమా ననుసరించి వెన్నం బడిని గాని నిరాధారముగాం జెన్పంబడినని. 

గను. కనుకనే ఫూర్వపక్షనాదిి దుళ్ళేద్యములై యున్న వని చెపె డికె టికు | ప్రకృత 

రూంకు క్షులకు మూలభూతములైన త్రైతుల నువన్యసించుచున్నారని ఇ భావము? . 

శ ఆర్ష ర చున్యత్. వృ స్వం 'వేతినేతీత ఛా ఇ చాసకృత్. 
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దం-ఆ, దృక్కుకంు నికర మైనదంకయు వినాశముకలదని, ఇటువంటిది కాదు 

ఇటువంటిదికాదు అని ఆచేకవర్యాయములు నిర్ణుణ మైన బ్రవ్యామును చెప్పుచున్న స్రుతి 

ఏలాగున నుప పేక్షీంచంబడును? 

"తా. బృహదారణ్యకములో “నాన్యోతో స్టీ దృష్టా ఆని యారంఖించి “అతో 

న్యదార్తంి అనెడిశ్రుతి దష్టయగు నాత్ర కంశు మణకియొ కటి లేదని, ఈయాత్మ ళం క 

భిన్న మైనవస్తువులన్నియు, నళించుస్వభావముకలవైనందున, దృష్టతోటి సంబంధము 
“కలవు కావనిన్ని చెవ్పంబడియాన్నది. “న నీవ. నేతి శశ్యాతా” యను జ్ర, తియును 

మూర పృపంచము, ఆమూ ర పృవంచము ఈశెండు ఆక్కతోటి సంబంధిం చున్ 'కొవని 

మూర్తామూ _ర్ష్మప్య,పంచసం బంధము లేక నిత్యనిర్వి కార్నమెనజ్ఞాన మే _పరంబ్రవూ యని 

చెవ స్టుచున్నది. శవ కారముగ నచేకఖు తులు సర్వసం బంధళూన్యమెన నిరుణమైన 

ఆక తత్త ఏమును "పరమళాత్సర్యముకోటే వ (మతి పొదించుచున్న ౦దున మే మోయ తుల 

“ననుసరించి దష స్త్ర దృశ్యములకు సంబంధములేదని యు క్లిచేత వ ప్రతిపాదించినారమని 

“ఛావము, 

అవ, చెపి ప్పిన అర్థమునందు స్ప స్యృతివచనముగూడ ప్ర ,మాణముగా చూపించు 
చున్నారు. on 

శ్లో, “మహాభూతా న్యవహాం'కారి” _చెక్యేతత్ నే త్ర ముచ్యతే, 
నద్భ లేః దైగతయోాగో ని విశ్వేశ్వరమతాదపి. ౮౩3. ౯కి 

దం-ఆ, మవోభూతములు అవాంకారము ఇవియన్ని యు కేక్ర మని చెప్పం 

బడును. అనివెస్పిన భగవంతుని మఠేమువల్లనున్ను దృమ్క-కు చె టై్వైశప్ర, వ ఛంచముతోటి 
సంబంధములేదు, 

తా, శ్రీభోగవద్దీత ౧ ఎవ యభ్యాయములో “'మహాభూతా న్యవాం కారో 
బుద్ధిరవ్య క కమేపచి యని మొదలు “ఇతి సత్రం సమానేన సనిశార  ముదాన్భాతంి 
ఆనువభోకు పృథీవ్యాదివంచమవోభూతములు, 'రహంశారము] బుద్ధి, అవ్య క్రము, ఇం. 
ద్రియములు చదకొండు, శబ్రాదివిషయము లై దు, ఇచ్చా చ్వేవసుఖదుఃఖాదులున్ను ఇవి 
కే శ్రమనిన్ని, వీనినన్ని టిని (వ వ కాళింపంజేయు చిదాత్త తే శ్రక్షొం డనిన్ని శ్రీ కృష్ణ 
మూరి యర్జునున కువ దేశించియున్నారు, ఇందులో ఆవ కారాపేమేత్ర ము భిన్నమని 

కత్నగ కాళకమైన యాత్ర వేరనిన్ని, వీనికి రెంటికి వరన్పరసంబంధము వాస్తవముగా 
య శేదనిన్ని, శే త్ర త్రమే త్రజులవి భేదము తెలిసిన గాని మోక్షము కలునదనిన్ని, ఇెప్పంబడి 
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యున్నది. కనుక సర్వలోశేశ్యరుండైన | శ్రీకృష్ణ మూ ర్రియొక్క అభిప్రాయమును బట్టి 
చూచినను ఆ త్థాహాంకారములకు సంబంధము లేదని భావము. 

అవ. ఉత్తరశ్లోకమున కవతారికను జేయుచున్నారు,--- 

వాక్య. అథునా వృ ఆార్థొావసంహారః, ౯ర 

దం-అ, ఇవ్వడు ద్రకృశార్థముయొక్క. ఉవసంహారము చేయంబడును, 

. శౌ. స్పష్టము. 

శ్లో, వక మేతత్ హిరుక్ కైయం మిభ్యాసిద మనాత్త కమ్, 

"  మ్హమోహామూలం సుదుర్చోధం "జె దై పీతం యు వ్ రాత్మ్ నః, ౮ 

దం-ఆ ఈ (వకారము మిథ్యగాం గాన్సించుచున్న ల అజ్ఞా 

నే కారణముగాగం "తెలియ శక్యముగాని యద్ర్వైళ్మవ, ప వంచము ఆత్మకంయే భిన్నమై 

నదని యు క్రులచేత నెటుంగందగును. .. 
శా. దృళ్యమానంబెన యీబె దక ' వంచం బంతయుం ఆ కాళ వ్రైల్యమువలె 

మిథ్యగా భాసించి నిస్స కరూవం'జె యిటువంటిదని నిశ్చయి౦వ శక్యముగాక శ్రేవలా 

జ్ఞానముచే బుట్టి మరుమరీచి కాజలము (యెండమావుల్ఫువలె చూడంబడుచున్న ది. ఇది 

పరమార్థసక్య మై నిత్యనిర్వి కారమైన చిదాత్త్య కరి శం అత్యంత భిన్న మై యున్నదని ఇది 

నజకు నీను బెప్పిన యు కులవలన -కెలియపలయునని భావము, 

ఆవు స్థిదాంతవాది తానుచెప్పిన వ వ,పంచమిథ్యాత్వమును సహించక సాంఖ్య 

వె వై శేషిశాదులు చేయు నాశేవము ననువదించి ఉాత్తరమును చెప్పుచున్నారు. 

వాక్య. కుతో మిథ్యా సిద్ధత్వం ద్వాతన్వేతిచేత్. ౧ ౯౬ 

దం-అ. చై వ్వైశేవ్ర, పంచమునకు మిథ్యగా భాసించుట _యేలాగని యంటివా 

చెవ్వుచున్నాను, 

లా, మ్వైశ్య్వప్రవంచము ఆత్మ కంక భిన్న మైతే యగు: గాక! మిథ్యయని ₹ యేలా 

గున వెప్పనగును? వ ప్రత్యమానుమానాగమప్ర ప మాణములు. మూండును ద్వత్ర ప్రపంచ 

మును. తెలియం జేయు చున్న విగదా? యని సాంఖ్య వై శేషివలా కేవ ణము. దానికి వరివో 

రమునో 'చెప్పుచున్నానని భావము, 

శ్లో, న పృథక్ నాత్తనా సిద్ధి రాత క్రనోన్యస్యవస్తు స్తు, . 

న. ఆత్త వత్. కల్పిత _స్త సై దవాంకా రాదిరాత్త ని. క ౯౭ 

రంకు అక్ష కం. న మైనవ వస్తువును. ఛిదముగాగాని అఖేనముగాగాని మలు 
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ఆత్త్మకువలె సిద్ధి (స్టీతి లేదు. అందువలన అవాంకారము మొదలగునవి ఆత్మయందు 

కల్పింబః బడినది. . 

తొ, సత్తాప,కాశములు ఆత్త త్ర స్వరాపము లై నందున ఆత్ర కంటే మజీయొక దాని 

యందు సంభవించవు. అపహాంకారాదిదృళ్య ప, పంచము ఆక్రకంమ భిన్నమైన యె డల 

బడాజడనులకు సంబంధముళేనందున అ భేదమే సిద్ధించదు. ఇదిగాక నిత్యముగా నుండ 

వలయుప్ర,వ౦ంచము నిత్యము గాదని చ త్యతము శ్రతివాక్యము ఆచేకములుగా ఘోషిం 

చుచున్ననవి, కనుక అవాంకా రాదిదృశ్య వ, వంచము ఆత్మయందు అజ్ఞానమువత కల్పిం 

పంబడియున్నది. కనుకనే శు క్రింజతసర్పాదులవలె మిథ్యారూవమని . నిశ్చయింవ! బడి 

నది. వ శ్యతానుమానాగమమః లు (ప్రపంచమును గోచరించ చేయుచున్న ప్పటికి సత్య 

మని చెప్పినది లేదని భావము. 

ఆవ. ఫలితార్థమును శెవ్వచున్నా రు. . 

చాకి. తస్తా' దజ్ఞానవిజృంభిత చేతక్. ee  ౯రా 

_ ద౦=ఎఅ, ఆందువంన నిదియంతయుం నజ్ఞానమువేత "నేర్సడినది.: 

తా. స్పష్టము. 

అవ, అజ్ఞానము చేత చేర్పడినది వీదియంెకే ప్రతిపాదించుచున్నారు.-- 

న్లో. దృశ్యాః శబ్దాదయః క్లృష్తాః ద్రస్ట్రృ్రచ బ్ర, బహూ నిర్ణణమ్, 
అహం. తదుభయం బిభ్రత్ థి మోతని యచ్చతి తిర ౬.౯౯ 

దం=ఎఅఆ. శబ్దముమొదలగు దృళ్యవదార్థిమలు కల్పితమఖై యున్నవి, (ద, దవ్హయగు 

దహ నిర్ణుణమెయున్నది, అవాంశారము ఈశెంటిని ధరించుచు నాత్మయందు ధాం 

గలుగంజేయుచున్న ది, : | 

లా, శహ్టాదివి షయములుం దృశ్యము లై అన్ఫతములై యున్నందునను, (బ బవా వ్యా (ద్ర, 

షయ సత్య మైయున్నందునను, ఆత్గానాత్త్యలకు పరస స్పరసం బంధము వా స్తవము గా టేదు. 

. అయినకు అవా౦కారము, శచ్చాదివిషయములను అతను ఈళింటిని తనయందు. చి 

ల చింబించం చేసికొని పరస్సరసం బంధము కలిగియున్న ట్టు కనుపరచుచున్నందున, భారతి 

చేశే “చేను క రను, చేను భోక్త కని అ చేవ్యవవాోరములం ప్రవ _ర్రించుచున్న వి 

ఇందు కొకదృ్భపహ్టైాంకమును చెప్పె? ను, చంద్ర ద బింబనునందు ర _క్షగుణములేదు. చం,డ 

Wy 

UU 

.బింబజపాకును సమములకు సంబంధములేదు. అయినను దర్శణమున జపాకుసుమ చంద 

బీంబమలం చో రీబిం బీంచిన వ్వడ శ జపొకునుమగతర _కీమకున, 'శంద్రబింబమనకును 

- న ౦బరధము కళని యాన షట్టు శ సించుచున్నందును చూచ ఐ రలు. కశక చంద్ర . 

| 
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బింబ "మెట్టిగానున్నదని వ్యవవారించెదరు, ఆపృకారమే యాత్తానాత్త లకు అవాంకా 
రములో చ తిబింబము కలిగినవ్వుడు అనాత్ర ధర ము లాత్మ యందు వ్రతిభింబించి యు 

_న్నవని తలంచి “చేను క్ర. రను చేను భో కని అని ఈలాగున వ్యవవారించుచున్నారు. 

కనుక తొద్ధమై, నిర్ణుణమైన యాత్త్మయందు క్ర _కృత్వాదివ్ర, తీతిఖాంతి సిద్ధమైనందు : 
అజ్ఞాన విజ్భంభితనుని భావము, 

అవ, అవాంకారము వ్ర తిబింబించినందున కలిగెడి మజీయొకవి శ్లేషమునో గూడ' 

కనుపరచుచున్నారు, వ న 

వాక్య. తత నవేయ మఖిన్న స్వాత్తనో భేదబుద్దిన. ౧౦౦ 
దం.ఆ, అందున వల్ల నే అద్వితీయ మైన (ఏీకమైన్స ఆత్మకు ఈ అశేక త్వ బుద్ధి 

యును కలిగినది. 

= తా ఆత్మ దిక సై డైయున్నవ్నటికి బక్కా శశరీరమునం. దొెక్కొాక్కఆత్మ కలం 
డే బుద్ధియును  ఈయవాం కారమునందు చ లిబింబించినందువల్డ నే కలిగినదనిఖావము, 

అవ. వెప వినయ ర్థ ర్రనును వివరించుచున్నారు. న 

న్లో దృశేకా సర్వభూతేషు ఛాతి దృశై ౪ రనేకవత్, 
జలభాజన ఖేబేన మయూ+ఖ ్రగ్విభేదవత్ , ౪౭, ౧౦౧ 
గం-అ. జలఫూర్జ భుటముల భేదమువేత సూర్యునియొక్క. భేదమువలి సకల 

భూతములయం దొక్కశైయున్న ఆత్మ దృశ్యముల చేత అ నేకముగ 

చున్నది. 

ద్రకౌాళించు 

శా, అశాశమున వ్ర కౌశించుచుండునూర్యు. ట్ కొక్కండే ఆయిననో, జలము 

తోనిండియున్న అచేకథటములయందు వ తిబింబించుటచే అనేకములుగా ప్రకాశించు 

చున్నా(డుగదా! ఆవ, కారమే చిదూపుండైన ఆత్ర సర్వ జేవాములయం దో"క్కూకు 

యున్న ప్ప టికిని, ఈ ఆయాశరీరములయందుగల అంతకకరణములయందు వృతిబించించుట 

నేత్ర! శ్ర లిశరీరమునందును ఆత్త వేశ్వేబుగా నున్నాండని ఆక్మ యందు స 'భేదబుద్ధియాన్న | 

కలుగుచున్నది భావము, ' . 

ఆవ, చిదాత్మకు న్వతః భేదము. లేక పోయినప్పటికి అంతఃకరణో పాధి చేత 

కల్పించ జంబడినదని. చెప్పినందుక స్పష్టమైన దృష్టాంతమును. శె స్పెదనుని చెప్పుచున్నారు. ' 

వాక్య. యథోక్రార్థన స్ట ప్ర వతివ త్తయే దృష్టాంతః. . ౧౦౨ 
'దం-అ. ఇదిధటిజెక్పిక ఆర ర్భముయొక్కంధ్ర, వతివ త్రిక అకు దృష్టాంతము వవ న్స 

బడును. 1. 
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శా, ఇదివజకు ఇెప్పిన యర్థము విశదముగా తెలినెడికొఆకు దృష్టాంతము చెప్ప = 

భో మి త్రోచాసీనక శ్రుతం యై కై కస్యాన్యకల్పనాత్ 

అభిన్టస్య చిత స్పద్షత్ "భేదోంతఃకరణాశ్ర్రాయః. ఈత. ౧౦ 3 

దంట. అన్యపురుషులయొక కల్బనలవలన ఒకపురుదనకు మితృళ్వము, ణో 

సీనశ్వము, శత్రుత్వము ఎటువలె సంభవించుచున్నదో ఆటువలెనే ఒక్క-డైన చిదా 

తకు భేదము ఆంకకకరణము నా శ్రోయించినటై యుండును, 

ఆ. ఈలోకములో చేసదస్తుండను పురువుం డొకండైనవ్పటికి, ఓఒకనియొక్క-- 

బుస్ధివే మిర్రుండని, ముణీయొకని బుద్ధిచే శతు క్రువని, ఇంకొక నిబుద్ధిచే న-దొసీనుండని 

(కుర్యన్థండు కల్పింవంబడి యేప్ర, శౌరము ష్యవహరింపంబడుచుండునో ఆవ్రకారమే 

చిచాకే, తాను ఒక్క్క_6 జై నవ్ప్చటికి ఫోఆ చేకళశీరములలోనున్న ఆనేకాంతగక రణముల వ్ 

శ్రయించియున్నందున అనేకము?” వ్యవవారింపంబడునని భావము. 

అవ. ఓీయోకీ నిరా ధారు. డై సర్వపరివూ రం దైన ఆత్మ రు ఆంత్రక8క రణములయా 

దు వ్ర తిబించించుటయును, . . ఆంతకకరణధర, ములు కలిగయుందుటయును. యంం క్త 

ముగాదని పూర్వ వాది శంకించగా 'వరిహోరమును వెవ చున్నారు... 

నో అవవోరో యథాభానో స్పర్వతో. జలపాత్రశైః, ద 

తత్కి_ 9 యాకృతిదేశా_ప్టీ స్తథా బుద్ధిభిరాత్మనః రో౯. ౧౦ 

దం-ఆ. సూర్యునకు అంతటనున్న జలఫూార్థ కభుటములచేత అవవారించుటయం న 

వానియొక్క్ళ_కార్యములను, ఆ కారములను, వ్ర, చేశములను పౌందుటయును, ఇటు వ 

కలిగియుండెనో ఆత తృకున్ను అటువలెనే ఆంకహకరణములచే గలిగియున్న ది, 

తా. సూర్యుండు అానుం దెడిప, చేశములో నున్న ప్పటికీ, భూమియందు కెల్ట ౬ 

బడెడిజలవూర్ణ ఘటములచేత కముయం దున్నట్టుగా వ్ర కాళింపంచెయ: బడి ఆజులు 

ఘటములయందు కలిగియున్న చలనాద్నికి, శి యలగు, స్వచ్చ క్వమలిన త్వాద్యా కారములునూ 

భూమ్యాది దేశములను ఫాందినవానివ'లి చేలాగున కనంబడుచుండునో, ఆలాగుననే కు 

చిదాక త్రయున్ను తనయందు తా నున్న వ్పటికిని, అంతకికరణముల చేశ తమయందున్న త్రూ 

వ్ర" శింసం చేయం బడును. ఆందుబేత నాయం త॥కరణములయందుగల థ్యానాగి కియా 

లం లు స్వచ్భత్వమళినళ్వా ద్యాకారమ' లంగలిని ఆంతశకరణములం ఈశరీరములాో హృ దయకు 

ఎవ చేశమునందుండును గనక ఆత్త క్ష యున్న వృదయః ప్ర వ చేశ మునందుండ: నటుల జ కస్ట 
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వారింవంబడుచున్న ది. ఇంతియేగా క, వా స్తవముగానంత్రకిక రణములయందు చరియుండుట 

గాని, ఆంతకక రణభర ములతోో. గలిసీయుండుట గాని ఆత్మకు లేదని భావము. 

అవ, ఓయా! సర్వ భూకములయందు నాత్ర ఒక్కడే మైనయెడల వరస్పర 

విరుద్ధములై న సుఖదుకి ఖములం రాగ ద్వే షములు, భాం లిళ్ఞాననమ్యకొజ్ఞునములు. మొద 

లసధర, ములు ఆయాక క నీకకాలమునం బే (వస క్తములై యున్నవని చెప్ప వలసియుం 
డును. ఆలాగున చెప్పుట న్యాయముశాదుగ దా? కనుక సర్వభూతములయందును 
చిదాక్శ ఒక్క. కు యని వీలాగున ఇెప్పితిరని పూర్వవత 
చెన్వచున్నారు._ ॥ 

వాక్య. న చ విరుద్దధ రాణా మెకత్రా నువవ త్తిః. ' ౧౦౫ 
దం-ఆ, విరుద్ధము'లై న ధర్మ ములకు ఒకచోట ఉవవ త్రి లేకపోవుట, 

తొ, చిడాక యొక్క_శేయినన రాగద్వేష, సఖః ఖావిదద్ధన్త ములు 
క లిగియుండవచ్చును. ఆసందర్భ మేమియు లేదని భావము, 

అవ. సీద్ధాంకవాదియొక్క అభిప్రాయ మెలుంగక క శ్రార్వవాది వ ద్రష్షనుచేయు 
చున్నాడు. ' = Er 

వాక్య. కిం కారణమ్! - . ౧౦౬ 
దం=అ. వీమికారణము? 

వాది శంకింపంగా వరిహారమును 

తా. విరుద్ధకర్శ ములకు సంబంధము అనుపవన్న ములుగావని, యేకారణమువల్ల 
చెవు వ్వచున్నారని భావము. | 

అవ, సీద్ధాంతవాది తనయభి ప్రాయమును సుజ్రాళమచ్వారా “వివరించు 

చున్నాడు. 

శ్లో కల్సి" తానామవస్తుశ్యాల్ స్యాచేకత్రా తాపి సంభవం, 
కమనియ్యా2శుచిః స్వాద్వీ త్యేకస్యోమిన యోపితి. ౫౦. 

దం-ఆ, రన్యూ త్వము, అవవిత్రత్వము, స్వాదుత్వము (రుచ్యత్వము ఇవి ఒక 
స్ర్రీయందువలె కల్ఫింపం బడినధర్శ్మ ములకు వాస్త స్తవత్వము లేనందువలన ఒక ఆత్మ యం 
న్ సంభవము (సా క్ర కలిగియుండును, 

తా, వరస్పరవిరుద్ధధర్శ ములం వా స్త్వవముగా నున్న యెడల ఒకచోట. నొకళాల 

మందు వేరయుండుట ఆనువవ వన్న మే నని చెప్పవలయును.. కల్పించంబడినధర్థ ములు 
వా స్తవములు కానందున అవి వ పరస్పరవిరుద్ధములు గా గనం బదుచున్నప్పటికి ఒకచోట 
ఒక కాలమున నంభవింపవచ్చును. అదియేలాగం'కే క్రీ రీరమొక్క-టిర్టైయున్నన్చటి! 
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దానియందు కాముకుం డగుపురువుదు రమ్యత్వమును, భోగ్యత్వమును ఆరోపించి. 

చూచును. పరమనిరక్తుః డేన సన్నా స్టీసీ శ శవమువతె అప పవిత్ర, మని ఆఅన్నృృశ్యమని భావిం 

చి దూరముగా తొలగిపోవును. పొ పాలంత్రావుబెలుండు రుష్యమని తలంచి నోరూరగా 

నా స్త్రీదస్టి నిక్రిబోవును. ఈరమ్యత్వ అవవిక్రత్వ రుచ్యత్యములు, శాముక, సన్నా రస్, 

భాలకుల చేత శ్ర మము7గా క్షల్సింవః బి కినందున వొాన్తవములు కావు, గనుక వరన న్సర 

విరుద్ధములం7ా , గోకనంబకుచున్నప్పటికి: ఒక స్ర్రీశరీరమం దొక కాలమంచే వ్యవవారింవం 

బడుచున్నవి. ఆప,కారమ్మే ఇరౌగ చ్వేషసుఖదు ఖాదులు చిదాక్త యందు స్వతః లేని వై 

అంఈకరణములచేత కల్చింవంబడినందున, పరస్పరవిరుద్ధములై నవ్పటిః ఒక కాలమం దే 

చిదాత్తయం దుండుటకు విరోధము: “లేదని భావము, 

అవ. ఓీయా! వరస్పరవిరుద్ధములగు రాన చ్వేచాదిధర్య ములు చిదాక, యందు 

కల్పన చేత నైనను సంభ విం చెడియడ, నాచిదాత్త్మ _ఆసంగుండని
 చెప్పుట. యు. క్రముకా 

దని స్రూర్యవాది ఇప్పంగా (శంకించ7గా. డ్ శ్తరమును శవెవ్వచున్నారు. = 

_వాకర్టి. నచాయం. శ్కియాశకారకఫలాక్కేక కః ఆభాస ఈపమదపి 

సరనార్థనస్తన్స గోతి తసి వూహ మా త్రో పాదన . 

తత్ ఆ ౧౦౮ 

దం-ఆ. ఆవ్రచంచమనక అజ్ఞానమాత్రనే కారణముగా గలిగియున్న ందున' 

ఈక్రి క యాకారకఫలరూపంటై న ప్రపంచము కొంచెమైనను పరమార్థవస్తువును సృ 

శించదు. 

ఈశ. వ ప్రక్యకాగుమానములచేక ప్ర పృకాళించుచున్న ఈ వ ప్ర వంచము కొంత క్ర య్యా 

రరూపకముగను, మటణీకిొ ంకఫలరూవముగ నున్నది. క్రి కియ యనంగా చేయం బడెడిపని 

కారకమనంగా నావనిని, నిర్వహంచెడికొ అకు కావలసీినసాధన ములు, ఫ లమనం7 క్రియ ' 

చేశ సంభవింవెడి వ, వ,యోజన ము. ఇవియంతయం నజ్ఞానమువేతనే పుట్టింపం బడినది. కనుక 

పరమార్థస్వరూవమైన యాత్మ వస్తువును ఫాంఛెముగా నైనను స్ప ఎ్రశించదు, ఆజ్జానకల్చిత 

మెన డ్వైకవ్ర వవంచముయొక్క. 'సంబంధముచేత చిదాత్త యందుగల అసంగత్వము 

బాధింప బడదు, అపివేకులగు జనుల ఆకాశము నల్లగానున్న దని, వచ్చ గానున్నది ౮ యని 

కల్నించినండున. ఆ కాశముయొక్క- నిర ర్మ లక్వ మునకు చాధలేదుగదా! | 

వ్ల . అభారాం చన స్వాక్తానం వచయత్యయం. ౨. 

_అసక్కపి ద్వితీయేఒ స్టే సోమళర్మవితా యథా. . ౫౧. 
"౧౦౯ 

దంత ఈజనుండు శెండవపదార్థము పోయినది! సోమశర్త
 యక్క. . 
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త్రం డ్రివలె లేనివానియందు అఖినివేశము (మనోరభము)నో చేయుట చేశ కన్న పంచి 

చుచున్నాండు, 

_ తా. ఆక్త్మకంకె భిన్నమైన ప్ర వ .వంచంబంత యం నజ్ఞూానక ల్సి తంబు గావున: లేనే 

లేదు. అయినను ఈజనులం మిథ్యాభూకంబు లైన వదార్థంబులయందు మనోరథముచేసి 

యభిని వేశంబుగలవానై, చేను. సుఖవంతు:డను, నేకు దుఃఖవంకు: డ. " నని. భావించుచు 

నృసముగా వితొవమును పొందుదురు, పూర్వ కాంయునం దొకళద్రావాణు: డు మిక్కిలి 

దర్శిద్రు:డ్రైయుండి యొకగ్రామములో చిచ్చమెక్తుకొనుచుం డెను. అవ్వు డక ధారి కం 

Pru బిలచి యొకపిండిపి జతను దొానమిచ్చెను, అంత నాభ్రాహ్యణు, (శు వీండిపిడ 

ను తీసికొని మార్షమునంబోవ్రుదు శ్రాంతుండై . యొకవృకశుచ్చాయ యందు శయనించి 

పిండికి డతను ,వ (సృక్కూలో నుంచుకొని" ఇట్లని చింతించెన.. పరచుదర్శిద్భు డైన వాకు 

భనవంకుండు గడయచేసి ఈపిండిశిడతను లఖింపం జేసె రు. దీనిని చేను వ్మిక్కయించి 

కొంతసామ్యును జేర్చి యొకమేకవి లను కొనియెదను. ఆ మేకవపిల ల్ల నంవత్సరమకోవల 

నాలుగు పీ ల్లలను పుట్టించును. వొటిని విక యించి ఆవునొకటిని కొనియెవను, ఆమయావు. 

నాలుగునం వత్స రములకు నాలుసుకో డెదూడల నీనును. తరువాత కొంత భూమిని సంపా 
దించి దాని నీకోడెలచేత దున్నించి నానావిధములైన స సస్యములను చేసెదను. ఆసస్య 

ములు విశేషముగా ఫలించును. అందుచేత నేకు బహు ధాన్యసమృద్ధికలవాంధవై ( యుండి 

వ ప్రతిసంవత్సరము కృషిచే యుటచేత గొవ్పధనికు: డ నగదును. ఆపిచూది. మంచియో 

స్యుండైన బ్రావాణుండు తనకన్యను నాకిచ్చి వివావాము చే ముం వు, నివావామైన పిదప 

నేనును నాార్యయును వ వరమసౌఖ్య మనుభవించుచుంణెదము, అనంతరము నాభార్య 

గర్భవతియై నొకకుమారుని గనును. వానికి సోముళర యను ేరు బెట్టి మహో పే పేమతోటి 

సెంచుచుండెదను, సోమకశర ఆవళలినొని పౌలిమని యేన్నుచు కల్పివెంటే దోగియా 

డుచుంబోయి పయిట చెంగువ వట్టియానును. అవ్వడు కల్లి ఇంటిలనుండు బనితొందర. 

వలన సోమళర్మనే కసరితిట్టును. ఆదివిని నేను కోపగించుకొని నాభార్యను చేతితో 
నొకచెబ్బకా శ్రైదన. ఆని 'దింతిందుదు తల శీ, ౦న నుంచుకొని యుండిన చేతిని విస సళెను, 

అందు'చేక ' ప్రక్కాలోనున్న కండపనిలి, టండభోనికింకి యంకయు గాలికి. ఎనAరి 

పోయెకు. అవిచూది యాభ్రావాణు:డు మిసల చింతించెను, గనుక ఈ వ ప్ర కారముగణే 
యవా_స్రవముళలై న నుఖదుః ఫావివిషయ ములను మునోరథనములచేత కల్సిరెదుకొని వాటి 

యందు అభిని వేళమునొంది. యాలోకములోో. జనులందయు “సోమళర న్కయొక్కతం డ్రి, వలె 

నిరర్ధకముగా 'పరితపించుచున్నారని భావము, 
వ 

x 
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ఆవ. కల్పనము విపరీతముగా వ్యవవారించుటకు కారణమెయుండునని దృష్టైం 

.. వాళ్ళు. వస్తుయా థా త్ర్యానవబోధపటలా నద్దామస్సక.. ౧౧౦ 

న్లో. సుభ్రూః సునాసా సుముఖి సునే:తా బూరువోసినీ, . 

కల్బ్పనామాత్రే సమోవా ద్రామే త్యాలింగ తేఒళుచిమ్. ఏ9, 

దం, వస్తువుయొక్క_ యాథార ర్థ మును తెలియకపఫోవుట  అనేవటలపోషము 

చ్చేత్ర క నాచ్భావింపణబడేన చక్క ములుగలజాండై మంచికనుబొమలు కలదని మంచిము 

క్కు_గలదని, దుం చిముఖముకి దని, నుంచిచే శ్రములుకలదని, సుందరమెన చితునవ్వు 

లుకలదని, కల్పనబేతనే కలిగిన మోవాముచేత మనోవార మైనదని ఆపని తమైన 

దానిని కౌంగలించుకొ నును. . 

శా ఉల్టితొరవశె శే క్రములయందు పుట్టినది వటలదోషమనంబడు. ఇట్టి 

పటలదోవముకలవారు ప్ర న్తసను య థార్భముగా 'తెలియంజాలక విపరీతముగా. 

జూచుచుందురు. ఆ లు ఈజనులు ఆజ్ఞానము నేత నావరింవ(బడిన బుద్ధి కలచానై ణి 

త్రయావస్తువులయొ క్క యాథార ర స్థము ఇటుంగంజాలక వృథాఖిమానమయుం జేసి ప్రవ 

శ్తింపుచుందురు. అదియేలాగం"ే ట్రీ లయొక్కశరీరము మలమూ క్ర వర్ద మెం మాం 

సాస్థీర క్థబంధురమె అత్యంతహేయ మైగదా యున్నది. ఇట్టిళరీరమును జూచి ఆజ్ఞా 

నో. చానియాథార్థ బ్రమును తెలియంజాలక మంచికనుబొమలు కలదని, సంపె 

గప్రూవువంటి నాసి సికకలదన్సి. చం దృదింబమువంటి ముఖముకలదని, సద్యోవికసి 

తకమలవ శ్రముల రమణీయత విశావతనలనేడ్ర ములు కలదని, 'వెన్నెలవంటి మంద 

స్మి కముకలపేన్సి ఆతినునోవారదివ్యా కారము? లదని, అభూకశములై న గణములను 

కల్పించుకొని వ్యా మోవామునొంఏ మిగల అపవిక్రమగు నాశరీరమును కా 

ల్రించుకొని ఆనందిం చుచుందురు. గనుక కల్చనమే విపరీరముగా వ్యవవారించుటుకు కార 

ణమని సిద్ధము. . 

. ఆచ జ వ క్టోకములో “అవాం కదుభయం బిభల్ భోంతినూక్త, ని య 
త్రి ఆవాంకార మాశెంటిని భరించుచు భాంతిని ఆక ఆక యందు ,కలుగంకేయునని. చెపి ప్పిన 

యర్థమాను వివరించుచున్నారు,.. | 

. 7 సర్వసాానర్థజాతస్య ఉవానికస్యు క మూల  మహంకార స్ 
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దం=అ, విడువంచగిన సకలయమెన అనర్థసము దాయ మునకు కారణము ఆవాంకా 

రమేను. nn 
తా. నకలదుఃఖములు సంపాదించుచున్నందున, అందజకు పరిత్యజించ తగి 

యున్న చేవోది ప్రపంచము, నిత్యనిర్వి కారు. డైన చిచాత్త్య కు సంభవించుటకు కారణము 

అజ్ఞానకల్పితమగు అవాం కార మేకాని మజియొకటిగాదు. అనంగా ఆజ్ఞానకల్సిత 

నుగు అవాం శారముచేత చే చిదాత్రకు జేకే హేంద్రియాది సంబంధము. ప్రాకి ప్టించినదని 
భావము. re . 

అవ, ఆందుకు ూతువును ఇెవ్వరున్నారు.-- 

వాక్య. తస్యాత్తా నాత్తోప రాగాత్. . ౧౧౩ 

దం-అ. ఆయనాంశారమునకు ఆత్త క తోటిన్ని యనాత్ర కృతోటిన్ని సంబంధమా 

కలిగియున్న ందున. 

తా. ఆఅవాంకారమనం గా సాత్తానాత్మల[గ గృంథియేగదా? ఆందువలన అహంకార 

మునం దాత్త్య యను, అనాత్మ యును  కలిసియున్నపి. అందుచేత ఆవాంళకారము ఆక 

యం దనాత తృనున్ను, దానిధర,: ములగు నుఖద:8ఖాదులనున్ను ప్ర ప్ర కాశింభంకేయుచుండు 

నని భావము, 
“అవ, పీయో ఆక స్వరూపము సర్వ వ్యాపకమై యున్నందున ఆనొంకారము 

' శేకసోయినప్పటికి అన్నిటితో సంబంధము సంభవించును. గనుక 'ఆనర్థము స్వయము 

గానే కలుగును, కావున అవాంకారము కలుగంజేయవలసీనవ నియేమి" యని పూర్వ 

వాది ఆతేపించగా సిర్రాంతవాది. పరిహారమును వెద్వుదున్నా (దు. 

_ వాక. నతు పరమార్థతః ఆత్త గృనోఒవిద్యయా కత్కార్యోణ. 

వా సంబంధథో భూ దప్పి స్టి భవిష్యుతివా. ౧౧౪ 

.దం=అ.' ఆత్మ కు వాస్త నవము7ా  నవిష్యతో మాని, ఆ చానయొక్క. - కార్యమరా టి 

తోం అజం శారకంబంధననాలేని శ్రవలచిదాత కు ఆజ్ఞానసరీ బంధముగాని అజ్ఞాన .. 

కల్పిత జేహీం్రి, యాదులతోటి. సంబంధముగాని యదివజకు శాలేదుః: ఇంకను శాం 

బోదు. ప్రస్తుతము ఆగుచున్న దిలేదు. శాల త్రయమునం దును లేదని భావము. అనగా. 

నాత క సర్వవ్యావక మై యున్న ్న ప్పటికిని, అవంశారమతో. నంబంధించినపుడే. అనర్థ 

ముల నొందునోగాని, తనంతట తాను వ్యాపించినవ్వుడు, అనర్థముల నొందండు, సూర్యే 

| ప్రృశాశము. ఆ'కాశమందంళట వ్యాపించియున్న ప్పటికి అద్జపు ే బిళ్ళ లయందు వ్ర వేళించి 

స నవ్వుడే దన్నిీకమైయంద. ను, _ఆధ్రశారమే ఆత్రయు' నని శాక్పర్శము.. ' 
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"అప, అందుకు హేతువును శెవ్వుచున్నారు..- ౨. 

వాక్య, తస్యాపరిలుప్త దృష్టిస్వాభావ్యాత్ . ౧౧౫ 

: దం-_అ. ఆయాత్ర కు వినాశము లేనిజ్ఞానమే స్వభావముగా గలిగియున్నందున, 

ఛా, ఎవ్నటికిని నశించనిజ్ఞాన'మే చిదాత్త కు స్వరూపమై యున్నది, గనుక చిదా 

త కు నిరుపాధికము?ా ననర్థసం బంధము కలుగదని భావము, 

కో దృశార్టానుర క్ట కం తత్ ద్రష్ట దృశ్యం దృ ష్ట్ర నురంజితమ్, 

అహం మృత్త్యోభయర రక్తం కన్నా శేక్ సతతాత్తనః. ౫౩. 
క. దం-ఆ, దృశ్యమాల తోటినం బంధించిన అంతక రణము ద్రష్టగా చేర్చడును, 

ఆక వేత వ్ర శాళింపంజేయంబడి దృశ్యముగా చేర్చడును. అవాం కొరమువేత నీకెండు 

ను సం బంధీంచును. ఆయవం'కారము నళించగా నాత్రకు అద్వితీయత్వము సీద్ధించును, 

ఎ... తా, అంతఃకరణము జడమెనందున ద్రష్ట్రశ్వము కలది గాదు, శ్రనయందు' 

ప్రతిబింబించిన చిచాక్త కృయొక్క_ వ,కాశముకలై, శష్షస్పర్మావిదృళ్యవ చా ర్థమంతో 

సంబంధించినవ్వుడు ద్ర దవ యనంబడొను. ఆయంతఃకరణమే ఆక క వైకన్యముే ప్ర 

శింవంచేయంబడుచు కృళ్యక్వమ నొందును, కప్ప కారముగా CE లీ 

..శరన్పరసం బంధము. కొంచెముగా వైనను లేకయుండగా అవాం'కారము'అవా మిదం జానా 

..మి"(వేను దీవిని తెలియుచున్నాను అశేప్ర కారము ద్రష్టదృశ్యములకు సంబంధమును 
" కలుగ 'కేయుచున్నది, గనుక అనాంకారమే సర్వానర్థసం బంధము అత్మ కు కలుగ 

కేయుచున్నడి, అవాంకారమ్మ నళించెశేని చిదొత్త అద్యేరీయుండ సర్వానర్థకహాకు 

జ ప్రకాళించునని భావము, "=. Te 

ఆవ ఫూర్వపతవాదమును చాపి వించుచున్నారు.. య. 

వాక్య. అవా కేచి చి చ్పోదయంతి యాయ మన్వయ వ్యతి" 
_. శకాభ్యాం అనాత త తయోత్చారిత్హంకారః వాక్య 

ర్ ప్రతిప త్ర్తయే సోయం వివ రి ఆార్థః సంవ తే తః యస్తా 

- పవ బవాన్వీతి బ్రవాహం: సదార్గయోః సమానాది 

కరణ వణాకో అనొత్తాన్టేన సామానాధికరణ్యం ప్ర పా 
ప్నోలో న _కవ్యాచ ప్రత్యగాత్త ని తస్య వృ త్తిరితి, ౧౧౮1 
దం=అ.. ఇచ్చటను కొంద తాకేషించుచున్నారు. వాళ్యార్థమునో తెలియు. 

“'ఫాటికు యే ఈయహంశార ముకాదని _అన్వయవ్యతిరేకమఃలచేత అరసింపబడెనో ఆ 

ఇది విపరీతమైన అర్థముకలది అయినది. ఎందువల్లనం కే ' అవ౦ అవని (సే చేనుబ్రవ 
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ఎనెతిన్సి అని బ్రువావదార్థ అవాంవదార్థ్భములకు సామానాధికరణ్యము వినంబడుచున్నం 
డున ఆనాత్ర వృతిపాదకమెన అవాంవదముతోటి సామానాధికరణ్యము ప్రా "పొ చ్రీంచు 

దున్న ది, నక ఆ 'అవహొంి వదమునకు వ పృతక్య గాత యందు పి లిచెబ ్పవలసియాన్నడి 

తా, *త_త్వమస్యాదివాక్యములకు అర్థమును నిస్స్పంశయము'గా తెలియజేయుట 

క్రొటికు అహంకారము ఆత కాదని, అన్నయ వ్య తిరేకములచే యుక్తలవేత నిరాకరించి 
తిరి. ఆలాగున నిరొకరించుట విరుద్ధముగా నున్నది, ఎందువల్లనం'కే 'అవాంబ హ్లాసీ ” 
యనెడి వేదాంతవాక్యమునందు చద్ధదిద్రూవప్ర వతిపొదకవముగు బ బవాపదార్థమును,అఆవాం 

వదార్థమును అంటిని సచూనాధి కరముల. వ ప్రయోగిందఃబడియోన్నవి. అనాం ప చదము 

ఆనాత్త వ్ర, తి పాదక మైనయెడల, వావ పదముతోటి సమౌనాధికరణముగా వ్రయోగిం 

చుట యు క్రముకాదుగదా? గనుక అవహాంచదమునకు _చిదాత్తయందు. వవృ త్తికలదని 

'చెప్పవలసియున్నది పున, అహంకారమును, అనాత్మ యని నిరాకరించుట తగదని 

అవ, సిద్ధాంతవాది వరివోరమును. చెప్పుచున్నాడు. 

వాక్య. సోవ్యతే ప్ర సిద్ధ్దలతుణా గుణవృ త్తి తిధి. ౧౧౮ 

దం=అ. ముఖ్యవృ త్తి స్ట్ సళప, లక్షణావృ క్తి వి చేతను, గుణవృ త్తి తిచేశను ఆప ప్రవృత్తి 

ఈ ఆనాంవదము ముఖ్యవృ త్తి తిచేశతను వ్రత్యగాత్త ను ద్ర తిపాదించుచున్న 

ది; లతణావృ శ్తి ల్రిచేతను చతిపాదించుచున్నది; గాణవృ త్తి రిషేకను 

న్నది. ఈమూండువృత్తులచేతను 

చ్ పతిపాదించుభు 

వత్యగాత్మ యేలాగున 'ప్రతిపాదించంపదునో, ఆవ 
WW 

కారమును నిరూపి పించుచున్నారము. అందుేత అవాంశారిష ఆక్క "కాదని నిరాకరించి 

నందులకు తాత్సర్యము మీూశే. 'తెలియునని. భావము. ఇచ్చట. "సీయర్థను "తెరియం 

చగియున్నది. శబ్దమునకు అర్థమును. బోధింెడివ్యా సారము వృ ల్రియనంబడు , 

_అవృ లై సామాన్యముగా మూడు విధములు, ముఖ్యవృ_ తీయని, లక్షణావ్భరి 

యని, శాణవృ ర్తి ర్తియని, 'త్రశిద్ధమైన అర్థమును బోధించునది ముఖ్యవృ త్తి తి. ఇది 

భుటాదిళబ్టములయందు. గలదు, ప్రసిద్ధార్థముతో సం బంధముగల అర్థమును బోథిం 

 చునది లతణావృ శ్రి తి, ఇది జవాల్చతణ యని,  ఆజవాల్లత్షణయని, 'జవాదజవాల్దక్షణయనీ 

'మూండువిధములిం.. ఇందులో. ద్రసీశ్థార్థమును ' బొ తీగా నడంచి చ్రనీనార్భనంబంధము 

గల యర్భమును మాత్ర చే బోధించునది జవాల్హక్షణయనంబడు. ఇందుకు దృష్టాంతము. 
= * నంశాయా: 0. భాష (గొల్లపల్లె గంగయ ండున్నద ఇళ్యాదివాక్యమ లు. ఇచ్చట గం 
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రించుట న్యాయమైయున్నది. “ఆయోదవాతి” (ఇనుము కాల్ప్బుచున్నది ఆశే వయో 
గమునందు అయళ్ళ్శబ్దమునకు ముఖ్ర్య్యూ ర్థము ఇనుము, ఇనుమునకు ' దహించెడిస్వ భావము 

లేనందున అయశ్శబ్దమునకు ఇనుము అర్థము చెప్పదగదు. ఇనుముతో సంబంధించి 

యున్న అన్ని అర్థమని వెవ్నవలయు. ఆవ్రృకారమే సున ప్టిదశలో. నహాంకారము 

లేనందున ఆవాంశబ్దమున కహా౦ కార మర్గమని చెప్పందగదు. అవాంకారముతో సంబం. 

థించియున్న చిచాక య్ అర్థమని ఇెవ్చవలయు, “అవహంబృహ స్మి * యినుళా (త్రయో 

వ్యవహారమానందును బ్రవ్వశస్టీముతోటి. ఆవాంశబ్దము సమానాధికరిం పంబడుచున్నందు 

నను శుద్ధచి ద్రూవమైన (బ్ర వాతోటి జడమైన అవాంకారమునకు ఆ భేదము సద్ధించనం 

దునను, “ ఆసాంళబ్దమునకు వ ముఖ్యార్థమును ఆంగీకరించందగదు. గనుక లకకాళ్ళ 3 తి నవ 

లంబించి వ్య గాత్త య్ అర్థమని చవ వృవలయునని భావము, 

అవ, ఇంకను అవాంశబ్దమునకు ద్ర క్యగాక్కన ను గౌణవృ త్తిచేక వ వ్రతిపాదిం. 

చుచున్నారు, = : 

శ్లో పృతర్టిక్వాషా దతిసూత్త కళ్యా దాత కృదృష్ట్యానుకీలనాత్,. 
తతోవ కి ర్వవాయాన్యా హ్యాహం బృ కస్యంక్యతే. ౫%, 

_ దం=అ. ,వ ప్రత్యహ్రూపముగా నుండుటవల్లను, మిక్కిలి సూత్యముగా నుండుట 

వల్లను ఆత్ర య నెడిబుద్ధివేత విష్రారించం బడుచున్నందునను, ఈ హేళువులవల్లను ఇతర 

శబ్దములనో విడిచి ఆనాంశబ్దముచేత వ్ర, తీపాదింవ పంబడుచున్నది. 

శా. అవాంకారము కనకం, ఇతరములైన 'జీవోదులకం కే అంతరమైయు 

న్నది. అవా౦ కారము శబ్దస్సర్మాది శూన్య మైనందున వ వరమసూక్ష మై యున్న ది. ఆత్మ 

| యున్న అందుచేత నే బరమసూత మ్య మైయున్న ది, అహంశారము ఆ ఆత్మ యేమోనచే బుద్ధ 
వేత అన్నమయకోళము "మొదలుకొని విఛారింవబడుచున్నది. ఆక క్యయున్ను ఆవ కా 

రమే విఛారింవంబడు చున్న ది. గనుక ఆవాంకారమునందుగల సణములు। ఆక్మ యందు = 

న్ను సంభవించియున్నందున ఆసాం'కారమును చెప్పుచున్న అవాంశబ్దము ఇాణవృత్తిని 

యవలంబించి. ఆత్మ ను చెప్పుచున్నది, నుటాదులయందుగల గుణము అక కృయందు 'లేనం 

దున భుటాదిళబ్దము లాత్తను ఇెవ్చంజాలవని భావము, : 

" అవ, ఇంకను  అంకకరణముతోంహూడియున్న ఆ ఆక్ష్మ ను ఆహంశబ్దము మాఖ్యక్భ 

శ్లీచేత ప్ర వ్రతిపాదించుచున్న దని చెవ్వచున్నారు... .. . 

ఆత్మనా చావినాభావ మథవా. విలయం వ్రజేత్ se 

న వత్తు వకొనెంతరం యాయా దడకశ్సాహం. ఫ్రయోచ్యతే,. x, 
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దం-౪ ఆక్కతోటి అవినాభావమును (విడిచియుండక ఫోవుటను పొందును 

లేదొ బి నాకముళు ఫౌంనుకు. మరీ మొక వద్ధతిరి పొందదు, గనుక ఆవాంశబ్దముచేత 6 

కెప్పంబశుచున్నది. 

తొ. అహంకారము తోను ఉండె చ ఆక్షనో విడిచియు ౦డదు, నళించె నేని 

ఆత్ష్యను విడిచి నళించకు. ఆక్ష్య యందే నకించురు. అనం గా కల్పితములై న వస్తువులు 

ఆక క్రిరజతోను ౫. కమ ఆఫి ద్ఞారముంచే ముండి ఆద్చటచనే నశిందువు గారి అ ఫిప్పాన మును 

వదలి మజీ యొక చోట యుశికి గాని, నాకశముగాని లేకయుండునోగదా? ఆ ప్రకా 

రమే అవాం కారమున్ను ఆత్మయందు కల్పింవంబడినందున, ఆక్ష్మ నాశ్తయించి స్థితి 

నాశముబం. పొందును గాని స్వతం కము గా నుండ చేరదని యర్థము, గనుక ఆనాంశబ్దము 

అవాం కారవిశిష్ట మైన ఆక్షను ముఖ్యవృ త్తి చేత “వెవ్యునని భానము, అవహాంశబ్దము 

ముఖ్య వృ త్తిచేక అవాఎకారవిశిస్ట మెగ ఆక్కను చెప్పను. లక్షణావృ త్తి గొణవృత్తుల 

పేక శున్హమెన ఆక్యను చెప్పును. “ఘుట మవహుజా రామి (నేను ఘటము నెజుంగుదు 

ఇళ్యానిలోకవ్యవహోరములయందు అవాంళబ్దము అంతక రణవిశి పాత్ర నో వెవ్వను, “ఆవాం 

ధవోస్తీ ' ఇత్యాది శాస్త్రీ యవ్యవహారములయందు అహాంశబ్దము శేవలమాక, నే చేవ వ్ల 

ను. గనుక వాక్యార్థప్రతివ శ్తి త్రికొఆికు అవాం కారము ననాక్క నిరసించినది. ఆవాంశ'బ్ద | 

ముక్యార్థము'జీ గాని ఆవాంళబ్ద - లక్ష్యార్థమును గాదని విండితౌర్థము. 

"అవ. ఈ ప్రకారము అవాంశబ్బముయొక్క_ ముఖ్యార్థమును. (వాచ్యార్థమును) 

చెప్పి లమ్యార్థమును. గనుపటి బెడికొజికు వూర్వవాదియొక్క వ్రశ్నను చూపి ౦చు 

వాక్య కీదృక్ పునర్య స్తు లత్యుమ్, ౧౨౨ 
దం-అ, ఎటువంటి పదార్థము లక్ష్యము 

తా, అవాంశారవిళిన్ట మైన ఆత్త అవాంశబ్ద మునకు  వాభ్యార్థము. అయి లే లకూ 

ర్థము యెటువంటివస్తువుగా 'సుండుని! 4 అని భావము. 

అవ, ఉత్తరమును చెప చున్నారు. 

శ్లో నామాదిభ్యాః ప పరోభూమా నష్యలోఒకారో క్ర క్రి యక 
' స ఏవాత్త వతా మాళ్తా స్వతన్సిద్ధ స్ప ఏవనః, ౫౭. ౧౨౩ 

దం-అ, నామము ముదలగువాటికం య విళక్షణచమె, వ్యాపకమై, పాధ్యము కాని 

, సొధనమాలం లేని టై, శ్రియాళూగ్య మైన ఆవస్తువే త క్త ్వవేక్త కలకు. _లక్యార్థము, 
"A 

కమా మాకు న్వయం వ్ర ప కాశమై యున్నది. 

' we 

ఆదోగ్ళములాని, భూమవిద్యలో నామమ్ము. ఆశ మొదలగు “కొన్ని : 
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వదార్థములం 'బ్రవాయని. భావించందగినవి కొన్ని చెప్పం బడియున్నవి. వాటేకన్నిటికం 

కె వంగా భూనుపదార్థము చెప్పబడియున్నది. భూను యనంగా. బహుళ మైన వ 

రము, అనగా వ్యావక మైన వస్తువని యర్థము. భూమవ పదార్థము ఆశయిగాని, క్రియా 

సాధనములగాని, శ్రీయాఫ ఫలములుగాని, కింకా ఇతరవిశేషముల[0గాని కలది శాదనిన్ని. 

సత్యమనిన్ని చెవ్పంబడియున్నది. అట్టినిత్య మె, నిర్వి శేష మె, శద్ధమైన చిక్స ప్షరావమే 

మాకు 'ఆవహాం బన్ని కి యనువాక్యమునందుగల ఆవాంచదమునక్ లక్యార్థము, లోక 

ములో , పృత్యతసిద్ధమైన తీరము గంగావదమునకు లక్యా ర్భమైయున్న దికదా? ఆలా 

గుననే అవాంపదమునకు లక్యార్థమైన ఆక కృస్వరూవమున్ను పృ పృమాణాసీద్ధము కావలదా 

' యని యాతేపించందగదు. శబ్దముకంక దుణియు కదాని చేత సే సస్ధంచినప దార్థము లక్ష్య 

మగును. తీరము జడమైనందున ప్రమాణాంతరముచేత సిద్ధించవలసిన అవసరము లేదని 
భావము + 5 ల . 

అవ, వూర్వ గ్రంథము ఈాకృర్యము ననువడించుచు ఉ కర గ్రంనకాక్సర్యము 

ను ఇెప్తుచున్నా రు. 

వాక్య. అజ్ఞానోళ్లబుద్ద్యాది కర రృతో్టపాథి మాశక్తానం 

వరిగృ హ్యావ్ అస్వాయ వ్యతిరేకాభ్యా మహం సుఖేదుః 

ఖీచచేత్వ్యహంకారా బె రనాత్తధర రృత్వో ముక్తం "సవలాళ్తా వం 
ంం భ్యూపగ మే అళక తాక ఫ ఫలాభావాచ్చ- “అశేదానీంతని 

ద్యాపరికల్పితం సావీత్య వూ థి శ్రత్వ్ కర డల ద్యశే 

ష పరిణామ వ వృతిమే. పుథా యాహ, శ ౧౨౪. 

" దం-ఆ, శీవలమైన ఆత నంగీకరించినయె డల శక్యము శానందువల్లను, వ్ర యో 
జనము లేనందు వల్లను, ఆజ్ఞాగమువల్లబుట్టిన అంత8కరుణాదులనెడి కర! ర తో్టోపాధిగల 

ఆక క నంగీక రించి, అన్నయవ్యతి'శేకములబేత “నేను సుఖవంతుండను, దుఃఖవంతుండినని 

అహంకారము "మొదలగు దానికి ఆత్యధర్థ్శత్వములేదని 'ఇెచ్స్చంబడినది. - -పిదవ నిప్పుడు 

అజ్ఞానము చేత. కల్పింవంబడిన. సాషీశ్యము నాశ్రయించి కర్త ఎ్రక్వనూ మొదలగు సకల 

వికారములను నిషేధించెడికొఅకు చెవ కున్నా ద్, 

తా. - శేవలమైన ఆత్ర త్ర స్వరూపము నిర్ణోషమైనందున- యుకలచేత విచారించుట 

కుగాని, విచారముచేత్ర నొక ప్రయోజనము నచ్చట కలంగంకేయుటకుగాని. శక్యము. 

గాదు కనుక ఆజ్ఞానకల్నిత తంకఃకరణాదుల నుపాధిగా. నొందినయాత్త ను. ఆనలాా 

నంకణకరణా ద్యుహెధినం డై దె. దన్ర్రయగు.. నాత్మనో గ్రహించి. అన్యయవ్యతిశేకయ్ల 

28. స 
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లను విచారించి 'అవా౦ సుఖీ ఇత్యాద్య నుభ వములచేత కనువడుచున్న ఆ వహాం'కారసుఖ 

దుఃఖాదులు - ఆనాక భర్య ములేకాని దృష్ట యొక్కధర్మ ములు కావని ఇంతకుముందు 

గతించిన గ ంథములో చెప్పబడినది. అనాద్యజ్ఞానో సాధి చేత కల్పింపంబడిన సాక్షీ క్వ 

ముగల ఆక ను గృహించి అన్వయ వ్యతిరేక ములను కనుపణి చి,క ర్త్భృత్వము మొదలగు సక 

లవిశారములను ఆక్క యందు నిషేధించుటకుగాను ఊ త్త ౦భ', మారంభింవంబడుచు 

న్నది. ఆన౭గా సాకీయను నాత్మ సర్వవ్యవహారములయందు నువ ర్తించియున్న ౦ద
ున, 

సాత్యుములగు క్త రృ ళ్వాదులు 'కొన్నివ్యవహారములయందుమా త్ర మనువ ర్తించి మరీ 
WU 

కొన్ని వ్యవహారములయం దనువ_ర్హించక యున్నందునను, కర్త _క్రృశ్వాదులు సాత్షీధర్త్యము 

కావని చ తిపొదింవంబడునని గానము 

నో సేన సర్వధియాం. నృత్తి తం అవిలు వె ఇ కదర్శినకి 

పీక్షతే_వీకుమాణోపి నిమిష శ్రద్ద్ఫువోఒధ్రు ధు ,వమ్. ౫౮.౧౨౫ 

 దం._అ. లోవమునుబొందని అద్వితీయమైన  పేతన్యమే స్వఫావముగల ఈయ 

త్త సకల'మైన బుద్ధులయొ క్క అజడయమెన నాట్యమును చూడనివాడై నవ్పటికి 

చూచును. తను నిక్యుంైయుండి ఆని త్య మైన నాట్యమును చూచును. 

తొ. ఆత్మ యొప్పటికిని నశించక పరిణామమును పొందక ఆ ద్వి తీయమైన వెళ 

న్యమే స్వరూపముగాలలవాండు, ఇట్టి ఆక్క ; జడమగు బుద్ధి నాట్యముచేయుచున్న 
దాని 

వలె ఆనేకవిధములుగా చరిణమించు చుండ, గ ాపరణామములను సాకీయి యుండిచూచు 

చుందును,- ఈలాగు చూచుచున్న ౦దున ఒకవికారమునో ఫాందండు. . ఇదిగాక తాను 

నిళ్యు: డైయంండి అనిత్యముగానున్న బుద్ధియొ క్క_నాట్యమును (వరిణామమును చూచు 

- చుండును. గనుక బుద్ధియొక్క- పరణామనుచేత కలంగుచున్నజడములయి, అనిత్యములై 

యున్నక క్షృక్వారలు, చిద్రూపమె, నిళ్యమైయున్న ఆక తృ యొక్క ధర్మ ములు కావని 

ఇఖ్రాపము, 

అవ, ఫూర్వపవవాది ఆశేకి పించుచున్నాండు. టా 

వాక్ట. నన్ను సర్వసిద్ధాంతానా మపి. స్వస్వదృష్టన్టి ఢకయా 

ఉపపన్న తాష్షిత్ వ్రత "రేతరదృష్ట్యు వేవయా చ దున్ని స్ధ్్సత్ 

సిద్ధికత్వాత్ నైకశ్చాపి విశ్వాసం పశ్య్యామః, నచ సర్వ 

 తార్కి-కై రదూపిత మసమక్థితం చ, అతః నసర్వతార్కిా 

కోవ దృవావసర్పణాయ వర్త సంభావయామః. ౧౨౬ 

వం సా! నకల మైనీ ్ థారకమాలక శమతమ ఆధి ప్రియములచేత న
ష 
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వ త్రిక లిగియున్న ౦దున వరస్ప రాభి ప్రాయముచేత నిలువ(జాలని స్ట్తి కలిగియున్నందునన్యు 

ఒకసీ ద్ధాంతనునందును నమక మును జాడకయున్నాము, ఆందటు తార్కి_కులచేత 

దూకి షీంచంబడనిదిన్ని, నమర్థింంబ డనిదిన్ని లేదు. గనుక సకలతార్కికులయొక్క ఊప 
ద, వనమును. దాంటుటకొజకు మార్షమును 'తెలియకయున్నా ముం £ 

కా. ఈలోకములో నన్ని మతములవారు రమతమమతము. నిర్జోషమని అన్య 
మతములు దుష్ట్రములని తలం'జెదరు. ఆన్ని మతముల వారిచే సమ్మతింపం బడిన విషయము 

ఒకటియైనను "లేదు, ఆలాగున నుండె నేని దానిని. విశ్వసించవచ్చును, గనుక అన్ని మత 

ములవారు  చెప్పెడిదూవణములకు చిక్కక తప్పించుకొని పోవుటకు మంచిమార్ల 

మొకటి కలదని యూహించి శక్యమై యుండలేదని భావము. 

ఆవ, సీద్ధాంతవాది వ చరివోరమును చెప్పుచున్నారు. ann 

వాక్య, ఉచ్య లే ని స్రబ్దెః సంభావ్య తాం అనుభవమా శ్ర, త్ర 

శరణ త్యాత్ సర్వతార్కికప్ర పస్టానానామ్. ౨. ౧౨౭ 

దర౦=ఆం వెప్చంబడును, సకల మైనతార్కి.కులయొక్క మార్షములకు అనుభవము 

మాత త్రమే గతిగా నున్నందున నమృకముగలవారివేత సంభావింవంబదడు7గాక, 

తా, అందటు శార్కిథలకు సమ్మతమైన విషయ మొకటి "లేదని చెప్పతగదు. 

అందు తొర్కికులు తమకు సమ్మ తమైన విషయముల నువపాదించుటకు?గను అను 

భవము నంగీకరించియున్నా రు, అనుభవ మనంగా జ్ఞానము, జ్ఞానమువిషయ మై యేమత 

మునారికిని పృతిప త్తిలేదు. అట్టిజ్ఞానమునే "మేము ఆక, యని చెపి క్వి నారము. కనోక మేను 

చెప్పిన ఆత్తత త్తషము నర్వతారి,..కల ఉవృదృ వమును దా(టియున్నది.ఆని నిండావిశ్నా 

సముకలవానై ఆంగీకరించవలయునని భావము, డ్ : 

దం=అ, ఆది చెప్పబడును, 1... . 
“తొ జ్ఞానము సర్వ తార్కి_క్మప, క తీవ పన్నమని చెప్పెదమని భోవముః 

శ్లో ఇమం వ్రౌశ్నిక ముద్దిశ్యో తర్క జ్వర భృశాతు రాష . 

త్వాచ్చిరస స్మ్క_వచో జాలెః మోహయంకతితరేతరమ్. ౫౯, ౧౨౯ 

దం-అ. తర్కమనెడి జ్వరముచేత మిక్కిలి ఛాధింపంబడుచున్న వాదులు ఈయ 

నుభవము నుచ్ధేళించి. “త్వాల్ * అనుశబ్దము. శిరస్సునందుగల యు ద్రేవాక్యమలయ్. క్క 

గుంపులచేళ నొకరినొకరు 'మోహింవంకేయుడున్నార్ము 
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ఈ ప్రతిళార్కికండున్ను ఒకఅర్థమునందు గుణమునుగాని దోవమునుగాని 

చెప్పునవ్షుడు ముందుగా తమ అనుభవము చేత నిశ్చయించుకొని పిదవ నిరూపించెదర్హు. 

కనుక అనుభవము గుణదోవములకు _ సాథీ.గానున్నందున ప్రాళ్నిక మనంబడును. ఇట్టి 

స్రాశ్ని కము (అనుభ వమును తోర్కికు లందటు ముందుగా నొవ్వకొనుచు “వర్టం రూప 

త్యాల్ ఇత్వాదిత్వాత్” శబ్ద శిరస్మ-ములగు యు _క్రివచనముల చేత నొకరినొకరు 

మోహీంపంజేయుచున్నారు గాని అనుభవము నంగీకరించకయే యు క్షులను శెచ్వునది 
"లేదు. కనుక అనుభవము అందజు తౌార్కికులచేత అంగీకరింప బడియాన్న ది, ఆనుభ వ 
మనంగా. జ్ఞానము, జ్ఞా జూనమే ఆత త్యస్వరూపము, ఇట్టి యాత తస్వరూవమునందు అవిశ్వాస 

మును చేయందగదని భావము. 

అవ, తిరిగి ఫూర్వవతవాదియొక్క_ ఆత్నేపమును కనుపజచుచున్నా రు. = 

వాక్య, అతా, విచోదయంతి, అనుభవాత్త నోపి వి శ్రీయా 

 భ్యపగమో అనుభ్యుపగమేపీ దోష వవ... నకం 

దం-అ. అనుభవరూపమైన ఆత్ర తకున్న వికారము నంగీకరించిననో అంగీక 

రించకపోయినను దోషమే కలదు, 

ఎంతొ, ఆత్మ అనుభవరూవ వమెనప్పటికి ఆయాత్ర కృయందున్ను తార్కికులు వివాద 

మును పొందుచున్నారు. కొంద తాక నో సవికారుండనెదరు, నుటీకొందణు నిర్వి కారు6 

డనెదరు. శెండుపతీములయందున్ను "దోనముకలదు, గనుక అన్ని మళములపారికి నిర్వివా 

డము౫ా సమృత మైనవిషయ మే లేదని భావము, 

అవ, ఆత్మ నిర్వకారమన్నను; సవికారమన్న ను 'వోమముకలదనీ ఇచ్చిన. దాని 

వివరించెదరు, 

" వాళ్ళు. యస్తా దాహ. . ల “౧౩౧ 

దరజట. ఎందువల్లనంటే జెప్పుచున్నా (డు, | 

తా. అనుభవరూపమగు నాతృకు వికారము నంగీకరించినను, అంగీకరించక 

పోయినను దోషముకలదని వీశారణమువల్ల వః న్స్నారం టె. ఆ కారణమును _ముందతి 

క్లోకముతో వుప్పుచున్నా రని భావము. 

Ea వనర లిం కిం వ్యోన్ను నర జ్యేవ తయోః ఫలమ్, 

రోపమో ఈ తొో్వోనిత్వః ఖతుల్యన్చే దస సత్సమః. ౬౦. ౧౩౨. 

గం-ఆఅ. ఆకాశమనకు వర్చ మువేకను ఎండవేతను, ఏమకల గును? ఆరెంటియొక్క 
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ఫలము చర్య మునండే కలుగును. చర్య ముతో. 'సమౌనుండాయొ'ేని ఆయాత్మ నిత్యుం 

డగును, ఆ కాశముతో సమానురీణాయి నేని శూన్య ముతో తుల్యుండగును. 

శా. వికారమును సం పొదించెడి కారభా మున్న న్స టికి కొన్ని టికి వికారము కలు 

గును, మజికొన్నిటికి వికారము కలుగదు. ఆర్ష )త్వవి కారమును పుట్టించెడివర్ష ర ముుశుహ్క_ 

త్వవికారత్వమును పుట్టించెడిఎండయు కలిగియున్న వ టికి చర్తమునశే యార్దక్వ శో 

ప్క-త్వమాలం కలిగియున్నది గాని ఆకాశమునకు. కలుగలేదుగదా? ఆవ కారను 
ఆత్మకు చర్మ మునకువలె వికారము కలదా? ఆకాశమునకువతె లేదా? నికారమున్న దం 

టిరాచర్య మువలె. ఆత కృనిళ్యు డగును, లేదంటిరా, అకాశమువఅె శరాన్యూC డగును, .శరూన్య : 

మైనయెడల వ్రవంచప్రతిభాసమే లేకపోవును. అని ఈలాగున తార్కికులయొక్క_. 
నివాదము ఆత త్యయందున్ను కలదని భావము. 

ఆవ. ఈక్టోకార్థమునో వివరించుచున్నారు = 

నో బుద్ధిజన్మ ని సుంసక్న వికృతి ర్వ ద్భనిత్య తా, . 
అఖా వికృతిరేవాయం ప్ర వమాలతేతి న యుజ్య తే, ౬౧. ౧౩౩ 

దం-ఆ, జ్ఞానము పుట్టినవ్వుడు పుషమనళు (ఆత్మ క్ర వికారముకలిగానేని అని. 
త్యత్వము సంభవించును, అటుగాక వికారము ౨ లేకయంండెనేని ఆత్మ ) ప్రమాత యని 

వెవ్వుట యు క్షముకాదు. i 

తా. ఆత్మకు ఘుటాదివస్తువులవిమయముగా నొకజ్ఞానము . అవ్వడవ్వడు కలుగు 

చుండునుగదా? ఆజ్ఞానము కలుగు నప్పుడు ఛూర్వస్థితికంచు యత్కిించిద్వి శేషము ఆత్త 

కు కలుగునా? కలుగదా? కలుగునంటిరా, ఆత్ర వికారము కలవా డైనందున ఆనిక్యమని 

చెవ్చవలయును, కలుగదంటిరా . ప్రమాతృత్యము సంభవించదు. . (సృమాతృక్వ. మనం 

పృమాణముచేక బుట్టినజ్ఞానమున కాశ్రయ మై యుండుట, ఇట్టి బ్దాన్నా న శ్రోయతక్వములేని 

చో నాత్త నుటాదివినయముల , చేలా ౫జుంగును?. అని ఈలాగంటివివాదములు అను 
భవవందుకూడంగలదు. కనుక అనుభవము ర్వకార్కిశోకద్రవాశీక మని  చెవ్వుటకు 

 శక్ళముకాదని భావము. . . 

అవ సిద్దాంతవాది వ ద్ర శిబంధకముగా ను త్రరమును వ శెక్వరన్నాద.. 

వాక్య, అస్య పరిహార ఎ. ౧౩౯ 
దం=అ. దీనికి పరివారము. . 

తాం ఈలాగున వూర్వవాదిచేసిక యాడేరమనన పరిహోరమును క చె్వళున్నా 
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న్లో. ఊర్ల ర్ధ ష్టం గచ్చతి భూమే ఖం భిద్య తే స్విన్న భిద్య తే, 

నభిద్యతేచేశ్ స స్టాన్ను త్వం భిద్య లె చేత్ భిదాస్టకా. ౬౨. ౧ ౩౫% 
దంఎఅ. పొగ “పెకి. బోవునపుడు ఆకసము భేదించంబడునా? "లేక భేదింస్య 

బడదా? భేదింవంబడకపోయె నేని ధూమమునకు స్థిరత్వము గలుగును. _ ఛేదించంబడె 

చేని ఈయా క శముయొకట అభేదము ఎటువంటిది? 

తా. భూమిమోందినుండి పొగ ఊర ర్ధ మునకు బోవునుగచా? అప్వు ఇాకాశము 

ధూమము వెకింబోవుటకు తగిన అవకాశము. నిచ్చునా? ఇయ్య దా? ఇయ్యదంటిరా, 

ధూమము పెశింబోవుటకు వీలంలేక భూమిమాందనే స్థిరముగా నిలిచియుండును ,. అవ 

కాళము. నిచ్చునంటిరా ఆయవకాశ మెటువంటిదిగా నుండును? ధూమము మైకిపోక 

ముందు ఆకాశ మెటువంటిదిగా నోండెనో అటువంటిసి స్థితికం కె ఏశేమస్థితి ఆకాశము 

నందు ధూమము పెకిపోవునవ్వుడున్ను కనుపడనందున 'ఆకాశముచేత నియ్యంబడెడి 

అవకాశము నిరూపించ శక్యమెై యుండదు, గనుక ఆకాశము స్వరూవముచేత నే ఆన 

క *శస్వరూవముగా నున్నదని. చెప్పవలయునని ' భావము. 

_. అవ, ఆకాశదృష్టాంఠమును చెప్పినందున ప (స కృకమందు ఛార్వచాదిచేసిన ఆశే 

వమునకు ఏమివరివోరము వచ్చినదం'టే చెవ్వుచున్నా రు, = 

వాకి. ఇల్యేతత్ప్రతివ _తృర్థ మావా. ౨ ౧౩౬ 
.. దం-అ, ఈలాగంటి ఈయర్థమునో తెలియుటకిొఆకు చెప్పుచున్నారు. 

ఈ. ఆకాశమను ప్రతిబందిగా శెస్పినందున యేయర్థము సద్ధించెనో ఆయర్ధ 

మును శెలియం చేయుచున్న రని భావము, | 

కా ఆవి, కి శ్రియస్య భో కృత్యం స్యా దహాం బుద్ధి విభ్ర విభ మాల్, 

_నా యాన విభ్రమాద్యద్వ న్న్శేషు గతికల్పేనమ్. ౬3౩. ౧౩౭ 
దం-ఆ, పీడయొక్క_ గమనమువేత గలిగిన్హ్ర మవల్లను వృశ్షమాలయందు న్ 

మనకల్పన 'మెటువలెనో అటువలినే యావిశారుండైన ఆత్త కు అహాంకారముచేత గలి 

ననభాంతివల్లను భో క్ష్రృశ్వము గలుగనుం 

తా. పీడమోింద యొక్కిపోవునప్వుడు పడయొక్కగమనముచేత చే క్రముల కాక 
భ్రంతికలిగ, అందువలన దరియందున వృవ్షములు నడుచుచున్నట్టు శల్చిసభంబడును. 

ఆప,కారమే ఆత్మ స్వత!వి ౪ "రళూన్యుం డైనవ్పటికి అహం కారముయొక్కు సంబంధము 

పత్ర శ కలిగాడిభా)ంతివలన నుఖిదుకఖాదిభో కృక్వమును తనయందు కల్పించుకొనును. స్ 

కనుక నాత్మకు ప్రమాకృళ్వ: క_ర్భృత్వ, భో క్సృళ్వాది వికారములు ' వాస్తవముగా 
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ఛెవ్పటికిని లేవని భావము. ఆత్తయొక్క_ సవికారత్వనిర్వి కారత్వములనుగూర్చి తౌర్కి- 

కులం వివాదమును పాందుచున్నారు కాని ఆత త్యస్వరూపమునుగూర్చి వివాదమును ఫాం 

దుట లేదు. చార్వాకులున్న ఆత కలదని యంగీకరించి ఆది చేవాముకంచే భిన్నమా? 

అఆభిన్నమా? యని విచారించుచున్నా ర. గనుక అనుభవరూపమైన ఆత్మ సర్వతార్కి-కు 

లయొక్క_ వివాదములకు, గోచరించక సంవృతివన్న మై యున్నదని భావము. 

అవ, పరమాత్త తాను నిర్వి శారుండుగా-నేయుండి అవహా౦ంకారాదిచె డక వ వంచ 

మును ప ప్రశాళించంటేయుచున్నాయణాని వికారమును బొందుట లేదని నెక్పినందుదనణే 

యొక దృష్టాంతమును వెవ్వుచున్నారు.. 

వాకు, యథోక్తారానిహ్క-రణాయ దృష్టాంతాంతరోపాచానమ్. 

... దం-ఈ ఇదివజకుఖెప్పిన అర్థమును ప్రకటిం చెడికొఆకు ముణియొ కద్భ్టాం కము 

(గృహింవంబడుచున్న ది. 

శ్లో యథా జాత్య మణేః శుబ్రా జ్వలంతీ నిక్చలాశిఖా, 
సన్నిధ్వ సన్ని ధానెషు సచదిసా మవి శీ, యా. ౬ర. ౧౩౯ 

దం=అ, జాతియందుబుట్టిన మాణిక్యముయొక్క_ న్వచ్ళమె, ప్ర జ కాళించునదియె, 

చలించనిదియెయున్న అగ్భృము ఘటాదులయొక్క_ సన్ని ధానమునందు గాని, అసన్ని ధాన: 

మునందుగాని వికారములేనిదై యెటువలెనుండునో ఆటువలెనే యాత్రయును అని 

శేషము, 

తా మంచిజాతియందు జన్మి ౦చిన మాణిక్యముయొక్కకాంలి తనచేత వౌ 

ంవంకేయంబడెడి నుటాదివదార్థమాలు ఉన్నా లేకపోయినా, . ఒకయేవిధముగా నుం 

డునుశాని, కొంచెము విశ్వేషమైనను పొందదుగదా? అటుపలెనే ఆత క్రయున్ను అవాం 

కారాదవ్రపంచము కలిగియున్న కాలమందుకాని ₹ 'లేనికాలముందుకాని వీకరూవముా. 

నుండును. వికారమును ఫొందుట లేదు, | 

ఆవ, పీయీ! మాణిక్యముయొక్కంకిఖ. (అత్ర ము శేజోమా,క త్ర లయొక్క వరి 

ణామమైనందున ఫఘటాదులవలె సవికారమేగాని నిర్వికారముగాదని కొరదణు శంకిం చెద 

రని తలంచి మాణిక్యశి ఖాద్భస్ట్రాంతములో దార్ద్జాంతికమున కువయు. కృముగా విపత్సీత న MI 

మైన యర్థమును చెబ్వుచున్నారు.--- . 

వాక్య అయనుర్రాంత్, వివమీత ఇతి జ్ఞాపనా యాహం.. _ ౨౯౦ 
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దం-అ. ఈదృష్టాంతమందు నివమీశ మైనభాగము ఇదియని తెలియ చేయంట 

కొఅకు చెప్పుచున్నారు. 

“తళె్కౌ. స్పష్టము. 

శ్లో, యదవస్థా వ్యన క్షీ క్టీత్రి తదవశె 
QQ 

భ్ ఖే న వన క్రీ క్లీతి సుటాదీనా మసన్ని ఛా. ౬౫. ౧౮౧ 

దం-అ. అది యేస్థితినల దై ద్రశాశింపగణేయుచున్న దని చెవ్పబడుచున్నదో ఆ 

నెవ సా పునః, 
(5౭ 

స్ధితి కలదై యుండియేసుమా భుటాదులయుక్క ఆసన్ని ధానమునందు ప్ర వ కాశింవం జేయ 

కదని వెప్పంబడుచున్నది. 

ఈ, మాణిక్యశిఖ యెటువంటిస్థితికలదైయుండి భుటాదులను ప్ర వ వ శాశింపంచేయు. 

చున్నదని చెప్పంబడుచున్నదో, అటువంటి తికలడె యుండియే భుపాదులను పకా 

శింవజేయలేదలి చెప్పబను చున్నది గాని, భుటానులను ప్ర ప,కాళింవం జేయునవ వ్వ డొక 

విధముగానుండి ప్రకాశింపంచేయన పశు మటియొకనిధము గానుండునది. కాదుగదా! 

ఆవృకారమే ఆక్క యున్ను భుటాదివిషయ ములను (వ,కాళింపంబేయునవ్వుడున్ను; ప్ర 

కాశింవంజే యనప్పుడున్ను ఒక కేవిధముణా నుండును, ఇదియు మాణెక్యశి ఖాదృష్ట్రాంతము 

నందు దార్భ్థంతికమానకు ఉపయోగముగా చెప్పిన అంశముగాని వరిణామాది గికారాం 

శము గాదు. గనుక ఆత్యకు సర్యవి కి క యాశూన్యత్య్వము సిద్ధ సిషమని భావము. 

"ఆవ దృష్టాంతము చెప్పి నఆర్థమును చార్జుంతికమునందు కనబ వజిచుచున్నారు- 

వాకు. త్ర చ. 

శ్లో. సర్వ వ్యంజక స్వ త్పరమాళ్తా ప్ర ప దీవకకి 
సన్నిధ్య సన్ని థా'నేషం ధీవృ త్తి తీనామ వ శ్రియః, ౬౬, ౧౮౨ 

_ దం.ఆ, అందులో, (వకాళన్వరూపుం డైన బరమార్డ కయున్ను అటువలెనే బుద్ధి 

చృక్తులయొక్క_ సన్ని ధానముగందును, అనన్ని ధానీమునందును' వికారరహితుండై. సకలమై 

న బుద్ధివృత్తులను (వృకాశింవ ంజేయుచున్నాండు.. 

శా, మాణిక్యశిఖవలె ప్ర వకాశరూపుం డైన వరమ్తాత్ర కృయున్న ఆంకఃకరణవృత్తు 

లు కలిగియుండిననో, లేకపోయినను తాను నిర్వి కారు డైయుండు సకలాంతఃకరణవృత్తు - 

లను వ్ర క శాళింపంచేయుచుండు నని భావము, . 

॥ పోవ, ఈయర్థమునే వివరించుచున్నారు.... . 

శ్లో, నప్రకాళ క్రియా. శారి దర్భ స్యార్మని వృత. 



2] సర్వ వేదాంతసారసం గ హాము. 225 

ఉవభారాత్ (క్రియా సాస్య యః వ్రకాళ్యస్య సన్నిధి: ౬౭ 
దం=అ, ఈచిదాక్తవ కు తనయందు పృకాశ క్రియ యనునది యొకటిలేదు. వ్ర 

కాళించంబ దెడి వస్తువుయొక సన్ని ధాన ళల అదియు ఈయాత్త ళ్. చకా కాళ్ల, 
శ్రీయ అని ఉపచారము చెప్పంబశుచున్న ది, 

శౌ, ఆక క్క నిత్యనిర్వి కారుండైనందున ఆయాశ్ర యందు నృకౌళక్రి కి యకలదని 
వెప్పకూడదు, పృకాళ కి క్రియ కలదనిచెప్పెడిచో క్రియ కా శయ మైనందున క రృ 

త్వము కలవాండని శెచ్చవలయును, ఆందువలన ఆక నదిశారుడడను.. ఆయి'తే ఆక 
యందు ప్ర కాశ, క్రియ లేనిచో “పృ కాశయతి” వ్రశాశించంజేయుచున్నాండని క క 
మేలానన వ్యవహరించ బడుచున్నే దంటే, (వ,కాళింపంజేయ (బడెడివస్తువులు నమోషీం 

నందున ఉపచారముగా ర్రకాశింవంజేయుచున్నా డని క _ర్భృశ్వము శె్పబడుడున్న 
దిగాని ముఖ్యముగా లేదు, సూర్యుండు సతతవ్ర, కాశముకలవా( డైనః ప్పటికీ వ్ర శాళిందంజే 

యందగిన వస్తువులు సంబంధించినవ్వుడు సూర్యుండ్డు వ ప్రశాశింపంకేయుచున్న్నండని 
శాళ క్రి కి యాక _ర్భృత్వము సూర్యునియం దువచారముగా వ్యవహరింపంబడునటుల 

త్త యందు నుచచారము?గా. వ్యవహరించ బడుచున్న దని భావము, 

అవ. ఓంబాకీ ఆత్మకానివస్తువే (వ వృథానమే సంసారమును పొందుచున్న ది 
కాని ఆక పొందలేదు, ఆత్త అయికేనో _చిన్తాత త్ర,స్వరూవము, ఆది ' సక లబ్యువృత్తు 

లకు సాఖగానుండి సకలసంసారథర ములను (సుఖదుకిఖాదులను) ఆతి క్ర మించి శేవ 

లుండె యుండునని సాంఖ్యమక ముల చెవ్పంబడియున్నది, సవున్ను ఆయర్థమునే 

వ వ్రతిపాదించుచున్నావు. గనుక సాంఖ్యసిన్రాంతమునే నీవు స్వసన్రాంతముగ కంక 

రించితిచా? యని ఫూర్వవాదివేసిన యా మేమును అనువదించి దూష్షించుచున్నా (డు, = 

 వాక్య్ట. మైవం శంకిషా సాంఖ్య రాద్ధాంతోయమితి. ౧౪౪ 
దం=అ. ఇది .సాంఖ్యనిద్ధాంతమని ఈలోగున శంకించవలదు. 

వాక్య. యతః. 

శ్లో యథా విశుద్ధ ఆకాశే సహనై వా భ్రమండలమ్, 
భూత్వా వికీయతే తద్వత్ ఆ ఆత నీవోఖలం జగత్, ౬౮. ౧౮౫ 

దం.ఆ, ఎందువల్లనం రే, స్వచ్చ మైన ఆకాళమునందు కీఘ్విముగానే వే మేఘ 

మండలము యెటువలె పుట్టి లయించుచున్న దో, అటువలెనే' ఈయాళ్ష్మ యందు . సకల 

a వ 
Wy 

ద్రహంచమున్న ర లయించును, 

బి 
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శా, అతిస్వచ్భ మైన ఆ కాశమునందు ఇం ద్రజాలికునియొక్కు మాయ చేతవిద్యు 

ల్లతౌళని “నిర్ధి మరుంరూ వాయు భీషణం” బైన ఖునఖునాఘనమం డలం బాకస్తే కంబుగా 

నొక్కనిమిమంబులో నావిర్న వించి లయంబునొందునో, ఆలాగుననే నిత్యనిర్వి కారుం 

జన చిదాశ యం దీ వ వంచంబంకయు ననాద్యజ్ఞానంబువే నావిద్నవించి. లయం౦బు 

సొందుచుండును. ఇది మాసిద్ధాంకంబు. సాంఖ్యు రీవిధంబుగా. 'జెవ్చరుం సత్వరజ_స్త 

మోగుణాత్త కె ప్రథాన ముకటికలదని, ఆదియే ప్రవంచమునకు కారణమని అది 

' ఆశేకనమైనవ టికి స్వతంత్రముగా వ వంచమును రచుచునని చ వంచము వరనూర 
ల ల గి 

మనిన్ని చెప్పుచున్నారు. ఇది మాకు సమృతంబు కాదు. గనుక సాంఖ్యులకు మాకు 

బాలా పై చైషమ్యముగలదని జ్ఞ భావము ,. 

అవ శ్లోకములో భూర్యారిలీయే (శ (ట్టి లయించును) అని ఇెప్పినందున 

మ్వైశవ్ర, వవంచము లయిుంచక ముందు ఆత్త ను సంబంధించునని తోంచును. _అట్టిస సం 'చేవా 

మును నిరసించెడికొటికు ఇెళ్వచున్నారు.-- 

. వాక్య, తస్తాదేషకూటస్థః నె దై ఏతం మనాగపి స్పృృళతి, యతః ౧౮౬ 

దం.అ. కనుక నిక్యనిర్వి శారు డైన యాఆత్మ చై కత ప్రపంచమును . కొంచే 

ముగా నైనను స్పృృశించండు. 

. ఈలా, ఈచిదాక్త నిత్యనిర్వి కారు. డైనందున =i సక ప్రపంచమును లేని కాలము 

నందువలె, ఉన్న శాలమునందుసా జా న్యాపృవ వంచముతోటి సంబంధముకలిగియుండం 

“డని, భావము. 

“అవ. అందుకు శారణమును | వ్రళ్నరూవకముగా నిరూకి వించుచున్నా రు. 

న్లో. శ ద్దాద్యా కారనిర్భాసాః కణప్రధ్వంనీనీః ద్భశా, 

నినో క కృముదృగాత్మైకో వ్యాహస్త తీవ ధియో౭నిశమ్. ౬౯. 
దం.ఆ. ఎరదువల్లనం'ే ఫె నిత్యుండై నిత్యజ్ఞానస్వరూపుం డైన ఒక్కంజే శబ్దాది 

న్వరూపములను వ్ర కాళింపంజేయుచున్న నిమిషములో నశింసంజేయుచున్న బుద్ధులను 

జ్ఞానము చేత నిరంతరము వ్యాపి ౦ చియుం'ును. 

శా, ఆక్షస్వరూపను యెపటికి నళించక నిత్యమై యుందును, ఇదిగాక యెప్ప 
టికి నంకోచవికాస ములులేక యేక కాలమునం'చే స సర్వార్థ ( రములను (వ,శాళింపంజేయు సామ 

ర్థముగల చెతన్య మే స్వరావముగాగలిగి అద్వితీయమై యుండు. ఇట్టియాక్ళ శద్దా 
దివిషయములను "తెలియంచజేయుచు | ఉత్స ర్తి తివినాశములు. కలిగియున్న బస్థివృత్తులను, 

. తనయొక్క- స్వరూప పర్జానముతొ "టి సర్వ కాలములయందును వ్యాపించి యుండును, 
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గనుక నీయాత్తసకల భేద వ్రచంచముయొక్కం స్పర్శము లేనివాండైయుండునని భావము, 

జ్ఞానస్వరూవంబెన ఆత కృ,సర్ట కాలములయందు చేకతూవపంబుగా ఇ్యాసించియంన్నందున 

వ్రవచమ లేని కాలమందువలె, ఊన్న కాలమందున్ను 'ప్రవంచన్చర్శమ లేనివాండే. నని 

తాత్సర్యము. . 

.. ఆవ ఆత్త తృ స్వయ్తావము నిత్య నిర్వి కారమె యుండెచేని నుటాదిజ్ఞానహాభము 

వరిణమిం చునది యేది? యని శంకించంగా నమాథానమును . శెర్వచున్నారు. నాలా 

వాక. వవంచ సతి బుబేః పరిణా మితం యు కమ్. “౧౦౪౮ 
థి ఎం 

దం=ఆ, ఈలాగుననుండం7ా బుద్ధికి వరిణామము యం కము, 

తొ. ఆత్త నిత్యనిర్వి కారుండైయున్నందున వరిణానుము (భుటాదినిషయరూబ 

ముగా విశారమునొందుట కలవాడు కాడు కనుక భుటాదివిషయా కారము. వరి 

ణామము బుద్ధికి (అంతకికరణమునకే కలదని చెమట యు క్షముగ నున్నదని భావము 

అవ బుద్ధికే వరిణాముముశలదని వెసి స్పినందుకు కారణమును కనుపటుచు 

న్లో, అతీతా నాగతే హత్యాళా యుగవత సర్యనోచ' రాక్, 
_ చేశ్త్యాత్సనన్నధీర్యస్తా త్తే నేయం పరిణామినీ. 80... ౧౪౯ 
దం_ఆ. భూతభనిష్యద్వ ర్త ర్రమాన కాలగతములగు సర్టవిషయ ములను, బుద్ధి ఆత్త ఆత 

వె నీక కాలమందు యేకారణమువల్ల 'తెలియం౭జాలదో ఆ కారణము చేతనే ఈబుద్ధి వ భరి 

ణామముకలది. . లీ 

తొ, చిగ్రూవమైన ఆత క సర్వదా సర్వ వ్యావక మైయున్నందున భూతకాలంబున 

గలించిపోయిన ఖభుటాదివిషయములను, భవిష్య త్కాలమున రాభోవువిషయములను, 

వ_ర్హమానకాలమున కలిగియం౦డువిషయ ములను అన్ని టీని ఒక్క శేసర్యాయము చా 

రింపంజేయును, ఆంతకికరణము ఆలాగున ప్ప కాళింవం 'జేయంజూలదు. వర రృమానకాల 

మందు తన శిదురుగానున్న విషయములను మా క్రమ వ్ర,కాళింపం చేయును. 'అనంగా 

_ భుటము బుద్ధికి గోచరించినవ్వుడు పటము. గోచరించదు. వటము గోచరించినవ్వుడు 
ఘటము సోచరించదు. గనుక బుద్ధి శ్రృమముగా విషయములను వ్ర,శాశింపం జేయునని 

ఆర్థము ఇందువల్ల నే బుద్ధి శేఘుటాదిజ్ఞానరూపము గా పరిణామము కలిగియున్న దని, ఆ ఆత్మకు 

లేదని నిశ్చయించినారనని భావము. 

oP” 

వాక. తతై క్రైరల్సిద్ధమ్.. ౧౫౦ 
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దం.ఆ. అందువలన. ఈయ ర్థము సిద్ధించినది. 

తా. ఆక క్ర పరిణామము కేనివాం డని, బుద్ధి పరిణామము లేనివొండని నిశ్చయించి 

నందున ఈముందుజెచ్చంబోవు అర్థము సిద్ధించినదని భావము, 

నో, _ ఆహక్ పళ్ళతీం బుద్ది మళ్ళుణ్వం =] ణకతీం తశ్రా, 

నిర్భలో ఎ్షజని కి (శ్ర యాఒనిచ్చకా ఇచ్చంతిం చాస్టలుుప్త వద్భక్ . ౭౧. . 

దం-ఆ. ఆత్మ తాను చూడనివాండై యుండి చూచుచున్న బుద్ధినిచూచును, శాను 

విననిచాం డెయుండి ఏ వినుచున్నబుర్ధిని చూచును. తాను వ ప్రయశ్నములేనివాండై, విళశార 

ములేనివాండై, నిత్యజ్ఞానన్వరూపుం డైయున్న ఆక, తాను ఇచ్భయించనివాండైయుండి 

ఇచ్చయించుచున్న బుద్ధిని చూచును. ఇచ్చట “హక్యతో (చూచును. అనెడివ దమును 

యానటైళమనామకి తెచ్చి యన్వయిం చుకొనవలయు. 

శ్లో. ద్విషంతీ మద్విష న్నాత్తా కువ్యంతీం చనా వ్యకోవ వన$, 

నిర్దఃఖో దుఃఖనీం చైవ నిస్సుఖః సుఖినీ మపి. ౭౨. ౧౫౨ 

దం-ఆ, ఆత్త తౌను జ్వేవములేనివాడైయుండి 'జ్వేషమును పౌందుచున్న బుద్ధిని 

చూచుచుండును,' శాప కోవములేనివాండై యుండి కోబముగలిగియున్న బుద్ధిని చూచు 

చుండును. తాను దుఃఖములేనివాండైయుండి దుఃఖముగ లిగియంన్న బుద్ధిని చోచుచుందు 

ను. శౌను సుఖములేనివాండైయుండి సుఖముగ లిగియున్న బుద్ధిని చూచుచుండును, 

శ్లో _అమువ్యామానో ముహ్యాంతీం కల్పయంతీ మకల్పయః౯, . 

స్మరంతి మస్మరంశై శైవ శయానా మస్వపకొ మువాంః, ౭3. ౧౫౩ 

దం-అ ఆత్త శాను 'మోనామును పొందనివాండ్రైయంండి మోవామును పొందు 
చున్నబుద్ధిని చూచుచుండును, తాను కల్పించని వాండైయంండి కల్పించుచున్న బుద్ధిని 

చూచుచుండును. తాను స స్యరించనివాండైయుండి స్త స్మరించుచున్న బుద్ధిని చూచుచుండును, 

తాను నిది ంచనివా.డైయుండి మాటిమాటికి న్మిద్రించుచున్న బుద్ధిని చూచుచుండును. 

Es . సర్వానారాం నిరాకారః సారో ఒస్వార్ధాం నిరింగన$ 
నిస్త్రీ కాలః త్రీ కాలస్టాం కూటస్థః క్షణభంగురామ్. ౭5. ౧౫౮ 

. దం-అ. ఆత్మ తాను ఆ శారరహితుండైయుండి అన్ని యాకారనుల నొందుచున్న 

బుద్ధిని చూచుచుండును. తాను స్వతంత్రు (డై నిశ్చలు(డ్రైయుండి పరతం క్ర మైయున్న 

బుద్ధిని చూచుచుండును. తానుమూండు కాలములయందును సంబంధనులేనివా౭డె యుండి 

శాలత్ర యసం బంభనుక లిగి యున్న బుస్థని చూశుచుండును, “లోను. నిత్యనిర్వి కారు డై 
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యుండి (సృతిక్షణమునం దునో విశారమునో పౌందుచున్న (పరిణామమును పొందు చున్న 

ముద్ధినిచూచుచుండును. ఇచ్చట ఆత త్మ అసంగ స్వభావుండైనందున "కాల శ్ యనంబంధము 

చేగేవాండని చెప్పంబడినది. 

నో, నిరచేతుళ్చు సాపతాం వరాచీం ) త్రక్యనన్వయం 

సావధిం నిర్దతే య త్తః సర్వబేహేషు పళ్యతి. ౭౫౬ ౧౫ 

_దం=అ, ఆత్మ తాను ఒక యేమ లేనివాండె నండి యితరముల నపేక్షీంచు 

చున్న బుద్ధిని చూచుచుండును, తాను అన్నిటికంచు లోపలనుండి, అద్వితీయరు. డైయుండి. 

తనకంకె వెలువలనున్న బుద్ధిని చూచుచుండును. తాను పరిచ్చేదములేనివాం డ్రైయుండి 

పరిచ్ళే దముకలబుద్ధిని సకలదేవాములయందు చూచుచుండును. ఇచ్చట ఆత్మ స్వయం 

వృశాజడై నందున నిరపేకుండని, బుద్ధి ఆర్మాధీకృప్ర జు శాశముకల దైనందున సాపేతు 

మనీ వె్పంబడినది. 

కా ఆత తాను దర్శన శ్ర, శ్రవణ క్రజక్నేళ్ళా జ్వే. కోప దుఃఖ. సుఖ. 

"మోనా కల్పనాన, రణ నిద్రారూవ పారతం,త తలి త్రి, కాలసంబంధ వ్ర వ తిక్షణపినా 

శిత్వాదిదోషములు కొంచెమైనను లేనివాం డై ౦బాంచెకి స్పీనసర్వ దోషములను పొందుచు 

సర్వశరీరములయందు చేశ్వేణుగా ప్రవర్త రిం దుచున్న బుద్ధిని; తానొక్క-ండై యుండి సర్వ 

కాలములయందుసా క్షీ గా చూచుచుండునని అయిదుక్లోకములక సముదాయికౌాత్సర్యము., 

అవ, ఆత్మ సుఖదుఃఖాదివి కారములకు సాక్షి మైయున్నందున సుఖదుఃఖాదివి కా 

రకూవనుగా పరణమించువాండు కండని చెప్పుచున్నారు, = : . 

వాక్య. ఏతస్తాచ్చ కారణా దయమర్ధో వ్యవనీయ్య తామ్. Oe 

దం=అ.. ఈ్పహేీతువువలన నీయర్థము నిశ్చయింపఃబడుగాక. on 

తాం ముందజిక్లో కము ఇచ్చంబోను హేతువునుబట్టి ముందు దెవ్చంబడు అర్థమును 

నిశ్చయిం చవలయునని భావము. . 

న్లో, దుఃఖ యది భవే దాగా కస్సాతీ దుఃఖనోభవేర్, 
= దుఃఖనః సాఖీతాజయుకా సాతీణో దుఃఖినా తథా. 2౬. ౧౫౭ 

దం-అ. ఆత్మ తాను దుఃఖముకలవాలడే మైనయొడల ఆదుఃఖముకి'లవానికి 

సాొశ్నీ యొవ్వండగును! దుఃఖముకలవానికి సాక్షీ త్వముయంు క కృమైనది కాదు, సాకీ దుఃఖ 

ముక'లిగియుండుట యం. ఆ ప్రకారమే. యయ క్ర మైనది కాదు. 

శా. ఆకే దుఃఖముకలదని జి స్పెడిచో నితండు దుఃఖము ననుభవించుచు 

వ్నాండని తెలిసికొని చూచువాండు మణీయొకండు లేకపోవును, ఎందువల్లనంటే ఆత్మ 
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యొక్కండే జ్ఞానస్వరూపుండు. ఆత్ర కం క ఇతరములన్నియు జడస్వరూవములు, జడన్వ 

రూవములను ఆత్మయే చూచుచుండును. జడము లాత్మను చూడంజూలవు గనుక ఆశే 

దుఃఖముకలిగినచో దీనిని జూచునట్టిసాశ్షీ మణీయొకటి లేదని యర్థము. ఆత్యయొ 

క్కు_దుఃఖత్వమును చూచునట్టిసాత్స్ లేనియెడల ఆత్మకు దుఃఖముకలదని నిశ్చయించుట 

సాధ్యము కాదు, ఆత్త తానే కన దుఃఖమునకు సాకీయశి యంటిరా, అది విరుద్ధము, 

సాక్నీగా నుందుచానికి దుఃఖత్వ మును దుఃఖము గలవానికి సాత్సీత్వమును శప పట 

న్యాయము కాదు, లోకములో నిద్దణు జగడమాడి జఠయావ వజయములనొంది వాటివలన 

నుఖదు!8ఖ ములను పొందు దుండంగా ఆనుఖదు$ఖములను తానుపౌందక నిర్వి కారు. డై 

చూచువాండేకదా సాశ్షీయనంబడు ? సుఖదుకిఖముల నొందినవారలు సాతీయని 

చెప్పంబడరు కదా? ఆప్రకారమే ఆత్మ తానే సామీ మైనయెడల దుకఃకికాక 
యుండును. దుఃఖురైైనయెడల సామీ గాకయంండును. కనుక ఆత్త దుఃఖ అయినయు 

డల సాథ్సీలేకపోవును. ఆందువలన ఆత్ర, దుకఖియని తెలియుట దుర్గభ మైయుండుం 
గ'వున, ఆత్మ నుఖదుకిమూది వికారరూవము గా: బరిణమించువాండు కాండని భావము, 

అన, ఉర్పరళ్లోకము నవతరించంకేయుచున్నా రు. 

.. వాక్య. పూర్వనై రన వాస్ట్రఖ్యానార్థ మాహా. ౧౫౮ 

దం=ఎఅ. ఫూర్వమువెస్పిన అర్థమున శే వ్యాఖ్యానముకొజకు శెప్పుదున్నా డు, 

తౌ, ఇదినజికువెపి ప్పిన ఆత క యొక్క. అని కారిక్వ మును విస్సష్థముగా పృతిపా 

దించుచున్నామని భావము. 

శో. నే స్యా ద్వి క్రియాం దుఃఖి సామీశా కా వికారిణక, 
సీవిక్రి, క్రి యాస సహస్రాణాం సాత్యతోఒహ మవి, కియః. ౭ ౭౧౫౯ 

దంత వి విశారమునువిదేచి దుక ఖముక లవాండు కాడు, నిళారేముగల మాని సాత్నీ 

త్వము ఏది? బుద్ధియొక్కు. ఆ నేశవికారములక్రు సామీయైన నేను, అందువల్లనే వికార 
ములం లేనివాండను. న్ను 

తా, దుఃఖముకలిగయుంండుట అనంగా. ఏిశారముక రిగియుందుటయేగదా? 8 వీకా 

రము ఆక కు లేనియెడల దుఃఖత్వము సంభవించదు. ఆక్క రు వికారముక లిగియఃండే 

చీని సాక్షీ త్వము సంభవించదు. బుద్ధియందు వ్ర వతిక్షణము స సంభవించుచున్న నుఖదు!ఖ 

రాగ జ్వహిదినికారములకు "నేను కామిగానన్నాను. ఇందువల్ల నే చేను సర్వవికారరహి 
. రుండనని "భావము, 

: ; ల 1" ఆవు  ఈప్రశారమా ఇెన్చంబడిన ఆత కృయొక్క సర్వవిశార రాహిత్యము శీవల 
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యం క్రిచేర నే సిద్ధించినది కాదు. ఆక్యవేత్తలయొక్క_ అనుభ వమువేశకూ జా సిద్ధిం చు 

వాక్ళ. ఏవం సర్వస్తి౯ వ్యభిచారిణ్యాతృవ _స్టేషవ అవ్యభి 
చారీ త్యనుభవతో వ్యవస్థాపసనా యావ. ౧౬౦ 

దం=అ, ఈ (ప్రకారము అంతయు వ్యభిచారము కలెయుం డం గా, ఆత్మ వస్తువే 

వ్యభిచారము లేని దై యుండునని ఆనోభ వము వేత నిర్ణ యించుటకొజుకు ఇెచ్పుచున్న్నందు. 

తా. ఆత్మకంక ఇతరములై ననిషయములన్ని యు నొకకాలమునందుండి మళీ 

ఇయొక కాలమునందు లేక్షసోవునుగాని, ఆక్క మా శ్ర ము శర్వ కాలములయందు చేకయావ 

మంగానుండును, _ఈయర్థమును స్వానభవముచేరకూడా ప్ర వ్రతి పొదించెదమని భావము. 

క్లో ప్రమాణ తన్ని భేప్వస్యా నోచ్చి త్తి త్తి రృమసంవిద, 
మత్తోఒన్యద్రూ వ మాభాతి య | త్తత్ స్యాత్ తుణభంగిహి 

 దం.ఆ, (ప్రమాణములు, చమాణాభాసములును నళించుభున్నను, భైనన్వడూ 

| పు6డవైన ఈ నాకు విశాశములేదు. నాకంకే మతి యొకవస్తువు యేది ద్రకౌాశించు 

చున్నదో, ఆది. నిమిషములో నళించునుకడా? 

తా, వమాణములనం గా ఘుటాదివస్తువులనురూ వము గా బుట్టుచున్న ఆంతకికరణ. 

వృత్తులు. చమాణాభాసములనంాగా శకి రజత, మరుమరీచికాజల, రజ్జుస ర్బ్పాదిరూప 

ముగా బుట్టుచున్న ఆంతఃక రణవృత్తులు. ఇవి, యావత్తు బుద్ధివృత్తుల కువలక్షరాము. 

బుద్ధియందు ఆయావస్తుహూవముగా బుట్టు చున్న వికారములు యావక్తు వ,తితణమందు 

మోజిపోవుచున్నవి. ఇవి మనకందణిక్రు ఆనుభ్గ ననీద్ధ మేక దా! ఈవృత్తులయం౧ దన్నింటి 

యందు వ్యాపించి యుండి, వృత్తులను వాటికి గోచరించుచున్న ఘటాదివదార్థములను | 

ద్ర, కాళింపంజేయుచున్న జ్ఞానస్వరూపమైన ఆత్మ మాణిపోవుటలేదు. అనంగా సుఖ 

దుః భఖాదివృత్తులు పుట్టి నళించుచున్నవిగాని ఆక్క నళించుట లేదని యర్థము, గనుక జ్ఞాన 

న్వరూవమైన నా(ఆకత్సకంయే వేజుగా యేవస్తువుకలదో అదియంతయం నళించును 

గాని చేను (ఆక్సన్యూత్రము నశించుట లేదని భావము. 

అవ, ఈచెక్పినయ ర్థమును దృహైంతముచేత నుప పాదించుచున్నారు, == 

తో, ఉత్పతి స్థితఛంగేషు కుంభస్వ వియతో యథా, 

_ నోత్ప్తి సితినాశాః స్యు ర్చుబ్దే "లేవం మమావపిచ. ౭౯. ౧౬౨ 

_దం=అ. నుటమునడ జన న్మస్థితినాశములు కలుగుచుందంగా, ఆకాశమునకు జన న్న స్థితి 
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వినాశములు మయొటువలెలేదో, ఈ ప్రకారమే బుద్దికి జన్మ స్థితినాశములు కలంగు చుండంగా 

"కు (ఆత్మకున్ను ఉత్ప త్తిపినాశములు లేవు. 

తా.. మృద్వి కారమగు ఘటమునకు జన్మ స్థితి నాశములు కలంగుచుండంగా, ఆకా 

శమునకు జన్మ స్థితినాశములు మయొటువలెలేదో, - అప్విధముననే బుద్ధికి; జన్మ స్థితినాశములు 

కలవుగాని నాక్ (ఆత్మ క్రు ఉత్పత్తి, స్థితి నాశములు "లేఫు, 

ఆవ. సుఖదు ఖాదిపరణామవృర్తులం అనాత తృధర్మ ములు. గావున వశ్యత్ 

వ ష్వూాము చే ననుభ వసిద్ధములని చెప్పుచున్నారు. న | 

వాక. సుఖదుః ఖసంబంఛానాం చ వత్యవతత్వా న్నశ్ర, 

మాత్రా గ్రాహ్యమేతత్ . "గలం 

_దం-అ. నుభిష్తుఖములును తత్సం బంధవృత్తులును అనుభ వనిద్ధమగుటవలన దీనినీ 

ఈ ద్థాశార్వకముగ గృహించఃగూడదు. 

ఈ నుఖదుకిఖములును తత్సం బంధవృత్తులును అనుభ వసిద్ధమగుట వలన నవీ 

ఆనాొత త్యధర్శ ములు. నిర్వి కారుండునుి, నిర్దుణంండు నగు ఆక క యొక్కధర, ములు కొాంజూ 

లవు గనుక దీనిని ఆత భర్మములని శ్రద్ఞాతార్వకముగ గ హించకూడదని. భావము, 
WU 

అవ. నుఖదుఃఖాదులకు అఆవాంకారసంబంధమువలన్క, చేను _నుఖోని) చేను దుః 

ఖని అను ప్రత్యమోనుఫ వమును వెవ్వుచున్నారు.-..- 

సుఖదుఃఖాదిసంబంథాం యథా దండేన దండినమ్, 

రాధకో వీవలే బుదిం సాయీ తద్వదసంహతః. ౮౦. ౧౬౪ 

_దం-అ, సాధకుండు (ద్రష్టు దండముతోం గసాడుకొననివాం డై దండయు కుం 

డగుదండిని. యేలాగు చూచుచున్నాండో, ఆవ్రకారమే సావ్షీస్సరూపుండగు ఆత్మ సుఖ 

దుఃఖాదిసం బంధము లేనివాండై సుఖదుఃఖాదిసం బంధమగ బుద్ధిని చూచుచున్నా(డు. 

శా. మధ్యస్థుడు (ద్రష్ట) దండముతోం: 'పూడుకొననివాం డై, దండముతో. 

గూడుకొనినవానిని, "టస్టండ 'యేలాసచూచుచున్నాండో, ఆలాగున చే. సుఖదుఃఖాది 

.వృత్తులతోంయాడుకొననివరమాత్మ, సాతీస్వరూపుం డై, నుఖమఃిఖాదివృత్తులలోం గూడు 

కొనినబుద్ధిని. జూచుచున్నాండు. అనంగా. బుది ద్ధి నుఖవ ల్లి త్తితోంగూడినప్పుడు చేను నుఖిన 

నిన్ని, దుఃఖవృ తితోంగూడినపవ్వుడు చేను దుకఖుననిన్ని అనుభవసిద్ధముగనున్నది. సుఖి 

__ దుఃఖాదులు జడాత్మ్మకములగు బుద్ధిధర్శ ములు తప్ప ఆతృధర ములు “కావని భావము. 

అప. “అతీకానాగ కేవాశ్యాకి 'అనుల్లోశమునందు. బుదికి వరణామత్వము . 

వెప్పంబడెను... బుద్ధికి ర్రముముగా కాని వివయమాలు గోచరమగునని విపరించుచు 

న్నారు... . క్ష 
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వాక్య, వతస్తాచ్చ ఫో న్ట్యః వరిణామిత్వం. యు ర్తమ్. ౧౬౫% 

'దం=అ. ఈ కారణమువలన దక ఇ పరిణామిశ్వము కలుగుట యు కము. 

తా, బుస నుఖవృ శ్రి రితోంహా డికవ్వడు నేను. సుఖిననిన్ని,దుఃఖవృ ర్తి తితోయహాడి 

నవ్వుడు చేను దుఃఖిననిన్ని, అనుభ వసిద్ధమగు నీకారణముప వలన బుద్ధికి. పరిణామము కలు 

గుట యు కృమేను. నిక్యనిర్వి కారు, డై జం ఆత్మ కు వరిణామిత్వము లేదని భావము, 

అవ, బుద్ధికి నీకకాలమందు నీకవివయమాగు వృత్తి తినోచరముతవ స్ట్ ఆచేకవిమయ 

_ మగు వృత్తి ర్రిగోచరేము తేదనిన్ని క్ర క మముగా కొన్ని విషయములుమా క్ర ను _గోచరమగు 

ననిన్ని చెప్పుచున్నారు. ఎ s 

న్లో, ఏనై న వాస్యా భవే దో్వోగః సుఖసంభాదినా థియః, 

తం 'విదంతీ తె బై వాన్యం వే త్తి నాతో వి'కారిణీ. ౮౧. ౧౬౬ 

'దం=ఆం ఈబుస్ధికి ఎవ్వుడు బా క్యామగు భుటాదులతోను, ఆంతరమగనుఖదుఃమోా 

దులతోను నంయోగముకలుగునో, ఆప్పుడు అది భుటనువిన్ని, నుఖమనిన్ని తెలిసి. 

కొనుచు, ఆజేకాలమందు అన్యవిషయమును గురు తెటుంగం జాలదు, ఆ కారణమువ లన 

వికారత్వము కలదియగును. 

తా, బుద్ధి మొ ప్పుడు చావ్యాములగు భుటాదులతోను ఆం కరములగు నుఖదు 

ఖాదులతోను సంయోగముకలునచు, అవ్వడు ఆది ఖుటమనిన్ని, సుఖమనిన్ని గు శ్తె 

అుంగుచు, అడే కాలమునందు. తద్వ న్దితిరి _క్షమలగుపటాదులనున్ను, దుకిఖాదులనున్ను 

గు శ్తెటుంగంజాలదో, 'ఆకారణమువలన' బుద్ధికి .వరిణామిత్వముకలదని ' "తెలియంబడు | 

చున్నది. వ ర్హమాన కాలికవిషయ మును, 'కక్పూర్వకాలికవిషయముకు శ్ మము౫ా 

కొన్నిటినిమాక్ర క్రము బుది ద్ధి గృహించునుగాని ఆక్క వలె సర్వతో వ్యాపకముకలి, శ్ర 3 కాలిక 

విషయములను సంవూర్త ము7గా గ్రహించుట లేదు, గనుక బుద్ధికి పరిణామిత్వము కలద 

నిన్ని, ఆక్క కు వరిణామిక్వము శేదన్ని భావము. 

అవ, వవ, మాణము చేత బుద్ధికి పరిణామెక్యముకలడని తెంయంబనుచున్నదని 

శంకించ గా సమాధానమును చెప్ప్వుచుస్నారు. న. . 

॥ వాష్ట్మ అస్యాళ్చ. తణభంగురత్వే. స్వయమేవాశ్తాసాతీ, నే 

నహి కూటస్థావబోధమంత రేణ బక  రావిర్భాన తిరో. 

 భావాదినిద్ధిరే స్తీ | ౧౬౭ - 

80. | 
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. దం. ఈబుద్ధికి తణభంగురక్వేము కలంగుచుండంగా స్వయముగా. “ఆత కయ్ 

సామీయగును.. | 

అవ, బుద్ధి స్వయముగా ఆని క్భావతిరో భావములను తెలిసికొన చుండం గా సాక్షీ . 

వలన చేమివ్రయోజనమని శంకించి, స్వభావవస్తువునకు స్వ గ్రావ్యా త్వమునందు కర్మ 

“క 'కృవిరోఢ్ వ్ర వృసంగమువలనను, స్వభావవస్తువునకు స్వసాధకత్వమునందు సుష ప్ర 

"లేకపోవుట వలనను, ఆత్మ యే నర్వకబ్పనాథిష్టానత్వము చేత సాక్నీయని చెప్పుచున్నారు, = 

పైవాక్యముబో (౧౬౭. లో శండవభ్రాగమునకు దండాన్వయము. 

'దం.ఆ. వ పరమాత్మ ఛభాసలేక బుద్ధికి ఆవి ర్భావతిరోభావాదులం సిద్ధించుట లేదు. 

తా, బుద్ధికి పరిణామిక్యమ కలుగుచుండంగా తద్విషయమగు ఆత్మ దును వరీ 

ణామిత్వము కలుగ చున్న దన కంకించగా, సమాధానమును చెప్పుచున్నా a ఈబుద్ధిక 

కణభంగురత్వము కలుగు చుండగా, 'తద్వ ఏత్తులకన్నిటిక ఆక్యయే సాక్షీయగును . బుద్ధి 

య్, స్వకీరోనావిర్భావతిర “భావములను గు శ్తెయముంగుచున్నది; సాతి వలన నేమివ్మయోజన 

మని ఛంకించగా, స్వభావవస్తువునకు స్వగ్రావ్యాత్వమునందు, కర్త క్ష ౮(వ,న నంగము 

వలనను, స్వభావవస్తు స్తువునకు స్వసాధకత్వ మునందు .నుష ప్రీ శేకపోవుటవలనను, ఆక మే 

సర్యకల్ప నాధిష్టానత్వమువేత సాతీయగుచున్నా(డు, పరమాత్త ప్ర కాశమువినా, బుద్ధికి 

ఆవిర్భావతిరోభావాదులు సద్ధి సీద్దించుట లేదు. గాన నర్వవృత్తులకను, వ వరిణామరహితుం డగు 

ఆక యే సాక్షీ యగుభున్నా డనిన్ని, బుద్ధికి వరిణామిత్వ ము లేదనిన్ని తాక్సర్యము. 

న్లో. పరిణామి థియాం. వృత్తి తం నిక్యాక క్ష మదృగాత్మ నా, 

-పుజ్భాప ని క్రి యా సతి వాన్టీ_ప్హ పం 6 ఛనాంకురో యథా. రాం, 

_ దం-అ. 'వీవ్రకారము ఆశాశముకోక వ్యాప్త పమెన అంకురము షణ్భావవికార 
మును బొందుచున్నదో, ఆ్ర, కారము, ఎల్లవ్వుడు ఆ క్రృమించంబడినదృష్టీగ లిగిన వర 

మాత క్మచేత, దరిణమించుబుద్దులయయొ క్క స్వరూపము వ్యాప వమె మడ్భావవి కారమును 

భొందుచున్నది. 

_ ళా. వీవ్ర కారము ఆకాశముచేక న్యా ప్షమెన ఆంకురము మణ్భావవికారమును 

(జన, మరణ, వృద్ధి క్షయ, స్ధితి పరిణామములనుు బొందుచున్న దో, ఆవకారము 

నిత్యజ్ఞానస్వరూపుం డైన. పరమాత్మ చం బరిజమింఛుబుద్ధులయొక్క-స్వరూవ పము, వ్యా_ప్తమె 

షణ్భావవికారములను ¥ చొందుచున్న ది... బుద్ధివృత్తులు" పరిణామని కారమును . “జెందుచున్న 

వనిన్ని ' వీనికి నక్వి కారుండును. నిక్యజ్ఞానర్వరూప్పుడును, ఆనపరమాత్త  సాత్సీభూకుం 

Hh 
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డనిన్ని , వరమాత్ర భాసచే బుద్ధి ప్రకాశించుచున్న దనిన్ని తాత్పర్యము, ఈ కారణముల 
పలన ఆత్మ బద్దిరిశామసాధపందసీ భావము, 5 

అవ. ఈ (సృకారము బుద్ధికి వికారత్వము నువపాదించి, ఇచ్వుడు ఆత్మ కు నిర్జిశా' 
రత్వము నువపాదించుచున్నా రో న 5 

_ వాళ్ళు. సత ఆత్మన శ్చావికారిత్వే బుద్ధిః... ౧౬౯" 
దంఎఅ, సచ్చిదానంచన్వరావుండు అగునాత్ర కు నిర్టశారత్వమందు. య క 

కలదు, 

తాం ఈ ఇెప్పంబోవుళ్లోకమున సష్టశకళ్వతు. శెటునపకున 

శ్లో స స్శృతి స్వవ్ష ప్ప ప బోగేపు న కల్పి త్రత్య యో ధియః,. 

దృశాఒచ్యాపోం స్థ నితో నిత్య మవికారీ స్వయం దృశిః. రాకి, 
. దం=అ, బుద్ధియొక్క_ (వ్రత్యయములగున్మ తి స్వవ్న, (సృబోధములయం దొక 

_ టిమైనను క్షూనస్వరూపుండగు ఆత్మ వే వ్యాషించకండునదిలేదు. ఆ కారణమునలన 

స్వయం ప్రజ్ఞుండగు ఆక." ఎల్లవ్వడు నర్వ శారుండగును. 

తా, బుద్ధియొక్క వ్రశ్యయములగు స సలి వివర్యాస' వ (వ,మౌణు ములయర' ' 

దొకటిమైనను వరమాత్ర భానవే _ వ్యావించకుండునదిలేదు. అశారణమువలన నయం, 
ప్రి కల పరమాత్మ నిక్యనిర్య కారుండనిన్ని, బుద్ధివృత్తులు చరమాత్మ 'వెలుంగుచే బ్ర, 
కీంచుచున్నవనిన్ని, పరమాత్మ స్వయం ప్ర కాశవండగుటచే అసొరురకాదుకసన్ని 

తాళ్సర్యము. ల్ 

అవ, ఈవ్ర, కారము “దరిణామిధియావృ క్ర తం 'అనుక్లోకము'మొదలు సాంఖ్యసి జ్థాం 

కము నవలంబించ్. బుద్ధియే వరిణామస్వరూవముకలదనియు, ఆక త్య కూటస్టుండనియు, " 

వరిణామిత్వము " 'లేనివాండని యం యు కులచే చయూజబంబడెను. ఇవ్వడు ఆక కు వరిణా 

మిత్వముకలదని యి వ్నికొనినన్కు ఆ ఆత్మ మాయామయుండగుటవలను ఆయన శేలాటి 

దోవములేదని స్వసీధ్ధ౦తము నవలంబీం చ్ 'వెద్వచున్నారు.... ప. 

వాక ఏవం తావత్చ రాభ్యుపగత ప్ర వ్యకి, యప వే స్థానేన నిర... : 

సాశేష వికారె కాత్న తం ప్ర తిపాదలో ముపవ్ త్రీభిః అభా .. 

ధునా శ్రాతీం ప్ర మక్కియా మవలంబ్యోచ్యతే.. _ ౧౭౧౨౫ 

దం=ఆ, కప శారు గరనాక వ తటస్థించినవ పరిణామాదులంను. ద్నక్రియా 

పేళ్లేషమువేతను, ఉవపక్తులచేతను నిరసింపం బడి,నిళ్యేనిర్వి కారుండనియు, జ్ఞానన్వరూపుం 

డని ప వ్రతిపాదించంబడెను, ఇవ్వడు గ్ర és ప్ర శ్రీయ సవలంబించి వెళ్చంబడును, 



జం. వైషూక్త్యనీద్ధి ఆ 
తొ, ఈ వ్ర కారము బుద్ధికి వివయభ్యూతుండగు వరమాక్త, కు పరిణానూదులనలన 

నని కొందటు వప్రంచినను, ఆట్టుండిన యిని మాయాసంబంధమైనపనిన్ని, ఆత్మ నంబం. ' 

ధముకానివనిన్ని, వ్ర క్మియావిశేషము చేతను, యు క్రులచేతను నిరసీ ంవఃబడి, ఆత్మ 

నిర్వి కారుండనిన్ని, జ్ఞానస్వరూపుండనిన్ని; దేశకాలవ్య వచ్చే దములచే భిన్నండుకాండ 

నిన్ని వ, వ,తిపాదింవంబదడెను, ఇవ్వడు శ్రా క్రెకీక్ర చ శీ య 'నవలంబించి ఆక పరిణామ స్వరూ 

పుడు శ కాడని చెప్పుచున్నారు, 

న్లో, అస్తువా వరిణామోా౭ఒస్య దృశే ణః కూటస్థయాపతః కి 

కల్పితో ఒవ్ మృడ షెవాసా దండన్నె వాప్పువ క్ర క తా. రార-౧౭ ౦౨ ' 

దం=ఆ. ఈవ రమాత్మ కు వరిణామము క ల్పితమగు7గాక; నీళ్ళయందు దండము 

నకు పంకరవ లె కూటస్ల స్థరూపుండగుటవలన, ఈవరిణామము. -మిథ్యయేను. 

. శా. లోవ వలను, వెలుపలనగు ఆత త్ర యొక్క_సరిణామము, కల్పింపంబడిన మైనను 

అంగీకరింపంబడు గాక; అట్లయిన న ఆక కూటస్థరూపుండగుటవలన సజ రిణామము అవి. 

చ్యాసంబంధ మైన చేను. య థార్థముగ వరిణావుములేదు, ఉదకములయందుండు దండ 

- మునకు వంకరలేకపోయినను, “వంకరయున్న ట్లు నీ ప్రకారము శాన్నించుచున్న దో, 

ఆలాగున్వ ఆత్మ కు యథార్థముగ వరెణానముము శకపోయినక్లు, అవిద్యాసంబంధమువలన . 

వరిణోము 'మున్నట్లు కాన్నిరచుచున్న దని భావము. 

శ్లో, షట్సు భావవికారేషం నిషిద్దే స్యేవ మాత్త్మని. =. 
దోషః కశ్సి దివా సక్ళుం నళక్య సార్కిక క్యొభిః ౮౫... ౧౭౩ 

దం=ఆ. నిషిద్ధములగు 'మజ్భావవి కారములలో నొకదోవమునాననో ఆక యందు 

ఆరోకి పీంచుటకు తార్భె_కనకములచే శక్యము కాదు. . 

ళా, నిషిద్ధము. లగు ష డ్భావవికారములలో (జన, మృతి, వృద్ధి: శయ. స్థితి, 

వరిణామములలా)' నొకదోవమునైనను నిర్వ ౪ :రుండున్పుజ్ఞానస్వరూపుండునగు 'పరమత్త 

యం దారోపించుటకు కార్కికాధములబే శక్యముకాదు ఈప్ర,కార మాతకు షుడ్భా 

సవిశారములులేనని ప్రలిపాదించుటచేత క క్ర చంక? భో క్షృక్వాార్యాక్థనంనంధకులు 

నీరసించంబడినవని భాపము,- - : 

వాకు. వ్రశృతమే వోపఫాదాయ: బుేః పంణామిక్వో మా 

__తృనళ్చ కూటస్థత్వం యు_క్తిభి రుచే. ౧౭౪ 

_ -దరఎఅ. వ గ్రశృళమగుక్రైశమశము నవలంచించియే, బుద్ధికి వరణామిత్వమున్నుూ'. 

= ఆక్మ క్ర న హాటస్థక్వనున్నే చెప్పబడును. 
వొ 



౨.) .... సర్వచేదాంతసారసం గ్రహము. ల? 

(వ్రకృతమగు  శ్రైాతమతమనంగా సాంఖ్యస్నినాంతము నవలంబించియే,. 

బుద్ధికి వరిణామిత్వ మున్ను, హోటన్థన్నడూ పుండసటవలన నాత్ర కు నిర్వ కారత్వమున్ను 

యుక్తులబేత ఇెవ్చంబడునని తాత్పర్యము. 

శ్లో వ ప్రత్యర్థంతు విభిద్యంతే బుద్ధయో విషయూన్తుఖాః, 
నఫీదావగ లే _స్పద్వత్ సర్వై: స్తాశ్చిన్ని భాయతః. ౮౬. ౧౯౫ 
దం-ఆ. నీ ప్రకారము విషయాసక్రమగు బుద్ధి వృత్తులం, పృశివిషయమందును. 

'భేదింపంబడుచున్నవో, ఆ ప్ర కారము జ్ఞానస్వరూపుండగు ఆక్రకు 'భేదములేదు, వీ కార 

జామువలన ఆబుద్ధివృత్తులన్ని యు ఆశ: క్కతుల్యము లస చున్న వియో. 

తా, వివ వ్ర కారము విషయాన క్రములగు బుద్ధివృత్తులన్నియు వ్ర, వ లివిషయమందు 

ను స్వతస్సిద్ధమగా ఛేదింవబడుచున్న వో, ఆ (వ శౌరము క్షానస్వరూపుండగు. అత్మ కు 

'భీదములేదు.. వకారణమువలన. బుద్ది స్థవృత్తులన్నియ నాత కతుల్యము. లగుచున్న వో ఆకా 

రణమువలన ఆత్మ నీకాకారమేను, ఫఘటవటాదులు భిన్న మెనన, తదు పాధిభూతమగు ™ 

ఆకాశమునకు భిన్న త్వములేక .వీకాశారముగనున్న దో ఆ ప్ర కారము బుద్ధివృ తులు 
భిన్న ముగానున్నను, తదుపాధిభూతనుగు నాత్మ భిన్న త్వములేక నీకాకారము కలిగియు 

న్నందున వరిణామరహి తమైన దని తాత్పర్యము. . 

వాక. స్వసంబంధార్థ ఏవ, ౧౭౬ 

దం-ఆ. స్వసంబంధప్ర ప, యోజనముకలది ననుకచే, .. 

తా. బుద్ధికి పరిణామిత్వలత్షాధ ర్మ సంబంధము ప్ర వ్రతిపాదించుటకొజకు వైళ్లోక 

మను చెప వ్వచున్నారు, ఆక! సంబంధ ప్ర ప్కయోజనమును కలది గనుకనే, పరిణామిత్వము 

కలదని తాత్పర్యము, 

శో, సావళేవ, పరిచ్చేది నృత వవ న కృత్స విత్, . 
. నోచే త్పరిణమే ద్చుద్ధిః సర్వజ్ఞ ౩ సొత్ర భవేత్. ౮౭. ౧౭౬ 

దం=ఎఅ. నీశకారణముచేత బి కొన్ని వస్తువులను తెలినీకొనుటచేశ ణే పరిచ్భేదిం 

వంబడిన ౬ సార్వ ద్ద శ్వ్టము లేనిదగుచున్న ది. బుద్ధి పరిణమించనియె డల సర్వజ్ఞ శ్వము శల, 

దియు: నాత తృతుల్యము. నగును. EF 

కా, వీకారణమువ లన బుద్ధి భూతభవిమ్యద్య ర రమానకాలికవిషయములను కొన్ని : 

టినిమాత్ర మే తెలనీకొనుటచేత పర్తిల్ళేదింపం బడిన చై ఢనదో, ఆకారణముపలన. వీకకాల 

మందు "ైశాలకవివయములను గు శ్పెలుంగుసార్వజ్ఞ ద్ద క్వముకలదిగా నుండోలేదు... బుద్ధికి 

బరిణావామలేనిచు డల సార్పష్ఞశ్వముక లదియ, నాక కృతుల్యము కలియు నగుచున్నవి! 



ఎందువలన బుద్ధికి సార్వజ్ఞ క్వములేదో,  ఆరారందువంని పరిణామస్వరూపముకలదవని 

తాక్పర్యము. _ 

వాక్య. అతోఒవగతే శేకళ్వాత్.. వ. ౧౭౮ 

. దం-అ. ఆకారణమువలన ఆత్మకు ఏకత్వము. 'కలుగుటవలన. 

ఈ; ఆకారణమువలన జ్ఞైనన్వహపుయను, సర్వజ్ఞాండునగు నాత్మ రు ఏకత్వము 

కలుగు టనలన పరిణామము శేవనిన్ని , బుద్ధికి పరిణామిత్వము కలదనిన్ని తాత్పర్యము. 

. ఆవ, అనేకత్వప, వతీతి. కలుగుటవలన, సిద్ధి భేదమును చెప్పుచున్నారు. 

న, చండాలబుదైే ర్స ద్రష్టు తజేన బ్రహ హొ బుద్ధిదృక్ , 

ఏకం తదుభే మూ రితి ర్భాసస్ర "ఛేదా: దినేకవత్. రారో. ౧౭౬ 

దం.అ, చండాలబుడ్ధికి చేది దృష్టయగునో, అదియే బ్రవ్మాబుద్ధికిని ద్రష్టయగును. 

ఆశెండింటియొక్క.. క్యాశియుక్కటిే ప్రశాశంచెడుభేమమవలన న నేకములం7 

నున్నది. - 

అతా, చండాలునిబుద్ధి యేది (దష్టయో ఆదియే బ్రవ్యాజ్ఞానిబుద్ధికిని దృష్టయగునో 

ఆ శండుబుద్ధులయందును బ్రీశిధలించెడు 'జ్యోతిస్సాక్కదేయే. ద్రశాశించేదు భేదము? 

వలన నచేకములు గా నోన్నట్లు వ వతీతికలుగుచున్నది. గాని వా స్ట్మందు ఆత తృజ్యోః 

న్నే కాశారిమైనది, కూర్యునిలేపన్సు నదీళటాకాదులయందును, మూశత్రాదికల పోద! 
WwW 

ప వావాములయందును, దృతిఫలించుచుండగా,ఆధారగ కగుణదోవములే వ్యవవారించ 

ఇషు ఈున్నవనాని, ఆధేయమగసూర్య లేజస్సు నిర్ణప్పమై' ఏకాకారమగునట్టు, ఆత 

జ్యోతిన్సు యి ఏళాకారమనిన్ని వరిణామములేదనిన్ని తొత్సర్యముః: 

వాక. కస్తాత్ | ౨ ౧౮౦. 

ద౦=అఆ. 'బేళారణమువలన? ల . . 

ఛా భీదమునకు వొ న్తవత్వ యేశారణమువలన లేదని. శంకించి, జ్యోతి శే స్సెక 

శారమనిస్సీ ఛేదకాభోవమనిన్నీ చెప ప్పచున్నారు. 

న్, అవస్థాచేశకాలాది శదో చా స _స్తస్టనయో ర్యుతు, 

తస్తా జ్ఞగద్ధియాం వృత్త తం బ్యోతొరేకం సదేతుతే. ౮౬౯. ౧౮౧ 

దంత, సీకేరణనున సీరండు (చండాల, ట్రవ్యబుద్ధులకు కారణమైన ఆత్మ కు 

అవస్థ దేశ ' శాలాదిభేదములులేవో, ఆశారణమువ లస లోకమే:నందుండు. సను 

బుద్దులయొక్క వ్యాపారము ను వకాశారమగు ఆత, తృజ్య్యూలిన్సు సాతీభూత మై + చూ 
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తా, వ కారణమువలన చండాలబుద్ధి, బ్ర బ హ్యూబుద్ధి. యాశెండింటి కారణాభూకమగు | 

ఆక క కు, అవస్థా దేశ కాలగుణాది భీదముట వో తీ కారణమువలన లోకమందుండు 

నమస్త స్తబుద్ధులయొ క్కు-వ్యాపొరమును, వీకాొ కారమగు నాక కృజ్య్యోతిన్ఫు సాక్షీభూత మె 

చూచుచున్నది.. అవస్థా దేశ కాలగుణాదులకు సాక్షీ భూకమసటవలన సొక్నీకి నానాత్వ 
ములేదనిన్ని ,. వీశా*-రమనిన్ని తాత్పర్యము, mr 

అవ, ఏ శారణమువలన ఒకానొక జేవామందుంను మనస్సునం చెవ్వనికి. బ్ర బ వా 

తము వ వ,కాళించుచున్నదో ఆ కారణమువలన చేహాంతరమందుండు మనస్సునందు బ్ర 

వ్యాప, కాళము లేమిచే,అచ్చటక లిగిన దుఃఖాదినం బంఫ్రము వలన దుకిఖియగునో అని శం 

కించగా చెప్పుచున్నారు, 

_ వాక్య. సర్వదే హేప్వాళ్మై కక్వే ప్ర క్ ,తిబుడ్డ పరమార్థ తత్త్వ 
స్వాహ ప ప్రతిబుద్ధ జీష్యోంబుభో దకేషు దుఖసంబంధ్ 

అతిచిన్న. ' ౧౮౨ 5 

_దం-అ, సర్వ చేసాములయందు, ఆత్త క్ నీకత్వముకలుగచుండగా, వరమార్థత 

క్షమ తెలిసిన వానిై నను, ఆజ్ఞానాక్మి క చేహసం బంధమువలన విశేషదుఃఖము కలుగు 

చున్నదని ఆకేకింవగా నట్టు కాదని, శెవ్వుచున్నారు., 

“ళా. సర్వ చేవాములయందునే ఆత్మకు ఏీకత్వముకలుగుచుండంగా. పరమార్థ 

తత్త ప్టమును తెలిసినవానిశైనను జజాత్ర కమన దేవాసంబంధమువలన, విశ్తేషదు! ఖమ 

కలుసు చున్న దని యాడేనిందంగా నట్టు కాదనుచున్నారు. సమ స్తకల్పనాబీజభూతమగు 

అజ్ఞానమువలన ఆన్యగ తములగస దుఃఖములను తా ననోభవించుచున్నట్లు భావించుచు 

న్నాండు. బ్రన్లోత్తె శ్యావరో తజ్జానమునే మూలమగు నవిద్య నశించి, చేను దుఃఖానిగా 

ననిన్ని, సచ్చిదానందన్వరూపు(డననిన్ని భావించుచున్నాండు.! అందువలన ఆత్మ నిత్యజ్ఞా 

నానందస్వరూపుండనిన్ని, నీకశ్వముకలవాందనిన్ని, దుఃఖ ములన్ని యు ఆనిద్యవలన కలి 

గినవనిన్ని తాత్పర్యము. | 

శ్లో, బోథా త్చా9గపి దఖిత్వం నాన్య చేహ మ సిన, 
బోథా దూర్ల ర్గ గం కుత _స్తత్సాస ద్భిత్త త్ర స్వగళ ' నవ్యసల్ .౯. ౯౦... 

దం=ఆ, వీ. ఆక్ యందు జ్ఞానముకం కే పూర్వ కాలమందు. కలిగినదుకిఖము అన్య చేవామువలనః బుట్టినదిశాదో, 'ఆయాక్త యంచే జ్ఞానోదయానంత్రరము అవిద్యా 
సంబఎధమగు దుఃఖ మెట్టుండున్ల? | 
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"చా. నీఆత్మ యందు జ్ఞానోదయ మునకం కే వూర్వమందు స్వగతత్వమువేత పృ 

కాశించుచున్న దుక ఖమా ఇవ్వను నేన సచ్చిదొనందస్వరూపుం డెతి నచెడి జ్ఞానోదయ 

మువేత నళించుచున్నదో, ఆయ్యది అన్య దేవో త్పన్న మైనది కాదు. అది ఆ చేవామంచే 

అవిద్యవలన కలిగినది. జ్ఞ జానోదయానంతరము అవిద్య నళించంగనే దుఃఖము నళించినడి, 

ఈ కారణమువలన ఆత్మ ల దుః ఖా దిపరిణామ ములు ేవనిన్ని , వీ కాకారుండై యాత్ర యు 

న్నాడనిన్ని భావము, - 

| ఆవ. బుద్ధి వ వరిణామస్వరూపముగలది. ఆత్మ కూటస్థుండు, వరిణామరహితుండని 

ప్రతిసౌదింపంబడిన విషయ మేదికలదో, అది శార్కినలవర్కె మాచేత కర్కయుక్తులచే 

ప్రతిహదించంబడక సిధ్రాంతీకరింపంబడును, న : 

వాక. నచేయం స్వమనీషి, "క్రేత్రి గవాం: కుత్క శ పుత్యవష్టంభాక్. 

దం౦-౪. ఈవిషయము . న్వబుద్ధికల్పితనుని . . చీ హించయాదను. ఎందువల్లననిన, 

ఖ్రతిప్ప వు మాణము కలదగుటనలన. 

తా. బుద్ధ పరిణామస్వయాపముగలది ఆత్త కూటస్టుండగుట వలన పరిణామ రహీ 

తుఃడని శ్ర తిపొదింవం బడినవిషయ మేదికలదో, ఆయ్యది తార్కికులవలె. మాచేత్ర 

స్వబుద్ధిక రృతమగు కర్క_యుక్తులచే ప్ర పృతిపాదింపంబడక స్రుతి పృమాణముచే సాం 

కరంప బడును. అనం గా ఈవిషయము ! స్వబుద్ధికల్సితముని గ్ర నో హరరలహాడదు శ్రైత్మివ, 

మాణముచే. వతిపావింపంబడునని తాత్పర్యము . 

న్లో. శజ్ఞాద్యాశార నిరా సా వానో పాదన ధర్మి క. 

. భాన్యె త్యాహ శ్ర శతి రుషి రాత్ర నోఒ౬పరిణామినః. జాం. ౧౮౫ 

 దం_అ, శబ్దాదివిషయములను ప్ర ప్ర కాశింపండేయునదియా, విడుచుట గృహించుట 

యోశెండు ధర్మ ములు కలదియునగు ఆఅంతఃకరణవృి లి, పరిణామ రహితుండగు. ఆత్త 

నలన వ్రకాళింపంబడుచున్నదని శ్ర శ్ తీవ లిశిను, 

తా. దృష్టి అనంగా అంతః? రణవృ రి, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు మొదల 

గువిషయములనో (వకాశింపంజేయునదియు, విడుచుట, గృహించుట ఈశెండుధర్శము 

లుకలదియు నై 'పరిగామరహితుండగు ఆక వలన .వ ప్ర కాశింపంబడుచున్నదని శ్ర ళ్ తివలిశెన. 

ఆత్మవలన, .అంతఃకరణవృ త్తి ని. వ్ర కౌశించుళున్నది, “గాని. ఆంకకకర్ణవృ శ్రివలన 

ఆక్క (వృకాళించుటలేదు. దృష్టిఆనంగా జ్ఞా జానము, పారమార్థిక జ్ఞానమనియు, "అపార 

మార్థికర్టునమనియు శండువిధములు, అందు పారమార్థిక జము ఆక కృరాక్కంస్వయావ 

7 
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జేయునదియు, నోత్చ త్తి త్రి నాశములుకలదియు్లై యున్నది. ఈ అపొరమార్థికజ్ఞానముబే 
స్వరూపజ్ఞానము (వ శాశింపంబడుట లేదని తాత్చర్యము. . 

వాక్య కా త్వసా శ్రుతిః, ౨ ౧౮౬ 
దం-_అ, ఆత్రతి ముస! , 

"తొ. ముందు అర్థమును వర్షించి కిదవ త్ర్తిని చెప్పుచున్నారు, 

శో దృశే చ్. రిషార మాళత్తానం నహక్వే రృృశ్యమానయా, 
“విజ్ఞాతారమే శ్రీ విజానీయాది” యాం పతిమ్. ౯౨. ౧౮౭ 
దం_ఆ. ఈచూడంబడుబుద్ధి చేత (ఆపౌరమార్థికజ్ఞానముచేక అంతకికరణనృ 

శ్రీకి సాకీభూతుండ్రగు వరమాత్తను చూడటము. నర్వాంతకరణవృక్తులవు నధివలియైన 
విజ్ఞానన్వరూపుండగు నాత్మను జేనివేత గు _రెజుంగును, 

చా, ఈదూదంబడుబుద్ధిచేక (ఆహేరమార్థికజ్ఞానము చేత) ఆంత!కరణవృ త్తి 88 

సావీభూతుండగు వరమౌత్త ను 'మాడపము. సర్వాం తఃకరణవృత్తులకు నధివరియును, . 
విజ్ఞానన్వరూపుండగునాత్త నో ను జేనిచేక గు క్తెజుంగునో, “న ద్భ్షే ర్ర)ష్టారం ప కేశ 
“విజ్ఞాతారనునే కేన విజానీయాత్”” అను సీశండుశో ట్రతులున్న (ప్ర వ మాణము, ఇందు 
వలన. బుద్ధి పరిణామస్వరూపముకలదలిన్ని , ఆత తృ నిర్వి కారుండనివ్ని, వరిణామాత్ర కాంత$ 

కరణచేత ఆక చూడం బడండనిన్ని తాత్పర్యము. 

ఆవ. ఈ (వకౌరము మ్ర తిన నృృలివిద్వత్స్రక్యమానుమానాదులచే నొప్పుచుండంగా 
వేదాంక సిన్ధాంతమందు. పశ్యానము లేకుండుట తగదని ఆభిప్రాయపడి చెప్ప 
చున్నారు... 

వాక్య. యస్తా త్సర్వప్ర మాణోపసన్నో = యనుర్ధ _స్తస్తా ద్ 
తోఒన్య ఫాపాదీసో జాత్యం థా, ఇవానుకంపనీయా. బె 
త్యాహ. ఎ ౧తూ 
దం=ఆ, నీ కారణమువలన నర్వ ప్త పమాణములచే. 'నొప్వుచుండిన యీవిషయము 

(బుద్ధిపరిణామస్వ రూపముకలది మనోవారమైనదో, _ ఆ కారణమువలన్య దీనిని _అన్య. 
విధముగా వాడించు వారలు పుట్టుకను జ్రీవారివలెనే, కనిక రింపందగినవారలని జెవ్వ 
చున్నారు. నీ ల 

తా, నీశారణమువలన వ్రతి స సతి విద్వత్ ద్రక్యతగమానాదులవే నొప వ్వ 
చుండిన యావిషయము (బుద్ధివ కరో మన్వహూవముకలది? ఆత తృవరిణామరహిళుండ్పు సర్వ 
(వమాణసమృత మో, తశరగమున నలన దీనిని అన్యవిధముగా వాదింఛువారలు (ఆత్మ వరి 
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 శామస్వరూపుండన్సి పుట్టుకను డి డ్లైవారివలెచే కనికరిం పంబ దందగిన వారలు. అనలా 

పుట్టుక గ్రుస్టివారలు, స్య కరస్సర్శము చేక నాయావనస్తువులను -న్న శించి, వానిన్వరూవ 

ముతెలియక, ఏదో యొకవిధముగ భావించుచుండంగా) జ్ఞూనులగు వారు వీరికి భగవం 

తుండు నయ నేందియము నియ్య లేదని య్మే ప్రకారము దుకిఖించుచున్నారో, ఆలాగున 

పంక యథార్థక్ఞానమూ లేక మిథ్యాజ్ఞానము చేత నాత త్య స్వరూప వమును గు శ్తెణుంగక అన్య 

ఖా వాదము చేయుళున్నారని పళ్చాత్తాపన డుచున్నారు, కాత్యంధులున్ను ఆన స ఖానా 

దులున్ను సమానులని తాత్పర్యము, 

శ్లో తజేత దద్భియం బ్ర బృహ నిర్వ కారం. కుబుద్దిభిక, - 
జాత్యింధగజద్భృ్టె ఫెస్టవ వ్ కోేటీకః వరికల్పర్థదే.. శ ణా, ౧౮౫౯ 

దం.ఆ. ఆశారణమువలన, ఒక్క టియెనటువంటిన్ని , వరిణామరహి త'మైనది 

యును నగువ ర ట్ర హాము కుల్సి కబుద్ధిగ లిగిన నా స్తీ కాదుల చేళ '“జాత్యంధగ జదృష్టి” న్యా 

యమువలె నానోవిధములున కల్పింవంబడు చున్నది. 

“శా. “జాత్యంధగజదృష్టి” న్యాయమనలా పుట్టుకస్రడ్డివారు ఏీనుంగునుచాూడ 
నిచ్భయించినవారశై తమక్టమకరస్సర్శ చేత ఏనుగ తొండమాను దాకి యిదే వను 

అనిన్ని) “పౌదమును దాకి యిచేనీనుంగు ఆనిన్ని, ఇతరావయవములనుదాకి యిజే వీనుః 

గు అనిన్ని నీలాగుకల్పించుకొనుచు న్నారో, ఆలాగు. దుష్ట్రతర్మయూుక్తులచే, మలినమెన 

బుద్ధిచేత, చార్యాకాదులు తర్కా_భాసవ, వ మాణములవే కూటస్థుండ్రైనవాండును, ఆది 

తీయుండును, వరిణామరహిత్తుండును వైనపరమాత్త ను నానావిధ ములుగ కల్పించుకొన 

చున్నారు, జాత్యంధులు వవ వ్ర కరము జ్ఞాకకీనులై గజస్వరూవమును గ్రహించలేక 

పోయిరో, ఆ ప్రకారము వత్స కబుద్ధిగల నా స్తీకాదులం మలినాంతకక రణము చేత వర 

బ్రవ్మామును కనుగొనలేక తనేకవిధములంగ కల్పించుకొనుచు శ్నారు. కావున వీరివాక్య 

ము ల ప్రమాణములని తాత్చ ర్యము. 

ల “ఆవు వార లేళాధన ఆగుదురు; శేవలమూార్జులుగ దా జాలిపొందఃదగన వారని 

కంకించుకొని & త్రరమునో ఇెబ్వుచున్నారు. వ. 

- అ అశ వాక. ప్రమాణం ప్యోక్థర్య అసంభావనా త్త త్ర దనుకం 
 పనీయత్వసిద్ధిః, . వ. ౧౯౦ 

: దం-అ,. ప్రమాగామలచేక నిరూవింప బడినయర్థ మనకు. .శేవలయు. చేత సంభ 

పకలేనందున, వారలు శ్లాలినొందందగనవారణే యర్థము సిద్ధించెను, 



3] సర్వ వేదాంతసారసం గ్రపాము. ప్త. 

౨౨౨ శా. నిర్దోషమైన ప్రల ప్రమాణముచేతను అందుకు అనుకూలమైన యు క్రిచేత 
న్కు నిర్ణ యింవంబడిన యర్థము కేవల భమ్బ్క_యుక్లికి సోచరించదు గనుక్క ఇార్వాకా 
దులు (స్రోతివాక్యముల నాదరించక, - _ స్వకపోలకల్పిత శళష్క్టయు క్రివేక నే, ఆతృత త్వ. 

మును నిర్హయింపందలంచి ప్రవ ర్థించుచున్నందున,. నిండాపాడ్యవెన మనుష్యులే, దోటీ 

సడలబేత నందుకొనుచుండు మ్రూనివండ్లను, 'చేకులచేతచే అందుకొనుటకు యత్నించు 

చున్న ఫొట్టివాం దడ వలె బుద్ధిమంతులక జాలినొందందగినవాే యని, భావము, 

అవ. టృతియుక్తులచేక నిర్భయింప పంబ డినయర్థమును నిరూపించుచున్నారు,.= ” 

వాక్య. లజేతచావా, rn “౧౫౯౧ 

దం-ఆ. ఆయీయర్థమును చెచ్వచున్నారు.. | 
లె, స్పష్టము, 

న్లో, యద్య ద్వి శేషణం' దృష్టం నాత్తాన స్రదనన్వయాత్, . 

_ న్వస్య కుంభాడివ' త్త్స్తా చాళ్తాస్యా న్నిర్విశే శపణః, కార, ౧౯౨ 

_ దం=ఆ. వతి యేయేవిశేషణము చూడం బడుచున్న దో, అది ఆత్మ తోటి సంబం. 

థీంచనందున, ఆత కొక్క సంబంధమైనది కాదు గనుక ఆత్మ విశేషణములు లేనివాం 

'డేయగును. . . 

త 'భుటోకాశము కలశాకాశము. అని పతం మక్టుడు ' ఆకాశమునకు 

విశేషణములుగా గాన్సించుచున్న ఘటాదులు, ఆకాశముతో చా స్రవము?ా' సంబంధిం - 

ఛనిచె యున్నందున, ఆకాశము యేలాగున నిర్వి శేష మో (సకలవి శేషకూన్య మైయున్న 

ద్ఫ్రో ఆలాగుననే *“భుటో స్తీ భుటోభాతి (భుటముకలదు, భుటము ప్రకాశించుచున్న 

ది అచేవ్యఇహారమునందు' సత్తావ, కాశరూవమైన - పరమాత్మకు, భుటాదులు విశేషణ 

ములు కనువడ్డుచున్నను, ఘటాదులకు ఆక తోటి సంబంధము వా _స్తవముగా లేనందున, 

ఆక తృస్వరూవము నిర్విశేష మే నని సకల గతులు నిర్ణయిం చుచున్న వని భావము, 

Ea అ స్త్ ఛాతి వియం రూవం నామచే త్యంశవ ంచకం, ఆద్య త్రయం ట్రా. 

రూపం  జగద్రూవం "కతోద్యయక్”. అని, అప్సి (కలదు, భాతి (పృకాళశించు 

చున్నది, ప్రియం (ఇష్టమైనది), రూపం (వృథుబుధ్నోదరాద్యా కారము, నామ 

(భుటవటాదినామమ్సు  ఈయైదు (ప్రపంచములో వ్యవవారింవంబడుచున్నవి.... వీటిలో 

మొదటిన త్త ప్రకా శేవ్హములు (సత్తావ, బకాకానందములు) "మూడును ్యవరమాత్త యొక్క. 
క్వయావము na ఛూర్వాచార్యులు నిళ్చయించియున్నారు. గనుక + “'భుట్యో స్త శో. ॥ 
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భాతి ఇత్యాదివ్యవహారనులయందు అ స్తి,భాతి శబ్దములచేం కెవ వృంబడుచున్న సత్తావ్ర? 

శనులు వరమాత త్యస్వరూపమని. యెజుంగవలయు, 

జ్ర తినిర్భయించిన ఆర్థమునకు యు క్రికూడా కలదని శెవ్వచున్నారు.. 

వాక్య అక శ్పాత, నో దా సంస్పర్శా ఖదస్య మిథాన్టిసాఏ 

భావ్యాత్. . ౧౯౩౨ 

దం-అ. భేదమునకు మిథ్యాత్వ మే స్వథాపమైయున్నందున, ఆకారణామువణ 

ఆత్మకు 'భేదములతోటి. సంబంధము లేకయున్న ది. 

=. "తా. నామరూవములే ఛేదవ పంచము “కేవల మిథ్య భ్యగానున్నందున శేవలన 
మైన ఆక, తోటి అభేదప్ర, పంచము సంబంధము కలిగయుం డనేరదని భావము, 

అవ. ఆత్మకు ఛీస్ర చంచసం బంధము లేకపోవుటయందు .మణీయొ కయు 

చెప్ప నారంభించుచున్నా రు. " 

వాకస్ట అత ఆహం. . ౧... ౧ 

దం.అ, అందువల్లనే ప ప్రచున్న్నారు. మజీయొకయయు _్రి, అని శవము. 

Ch స్పష్టము, 

ల్లో, అవగ త్యాత్మనో యస్తా చాగమాపాయి కుంభవక్, 

సాహంకార మిదం విశ్వం త్రస్తా తత్స త్కృచాదివత్ . ౬ 

__ వం-ఆ, వీశారణమువలన జ్ఞానస్వరూ పుండైన, ఆత తృయొక్క- నన్ని ధానము; 

అవారశొరసహీక మైన యోప్రవంచము ఘటమువలె నుళ్న _ల్రీవినాశములు కలై... 

: న్నదో, ఆ కారణమువల నే ఆవవ్యవంచము కేళోండ్ర కమువంటివి యగును, 

లౌ, బుద్ధం ది ద్రియజేవాఘటాది ప్ర వ వంచము స్వతః లేనిదై చిదాత తృయొక్క-_ 

వల్లనే ఉక్ప ₹& తిని, సినాశమును. పొరదుచున్నది.. అందువల్ల నే భుటాదివస్తువుల 

అనిత్య మైయంన్నది. "రీ పీతువువల్ల చే యావ,వంచమంతయం శీశోం ద్రశమువలె 2 

యని ఇెప్ప్బందగియంన్న దని భావము, కనులను చీకిరించి చూదునప్పుడు చిన్ని వెం 

చుట్టవలె గుం డ్రమైన కొన్ని యా'కా రములు ఆ కాళమునందు ఆ కాశఫలాదులవ లె 

న్చించును. అవి. ఏ శేశోండ్ర డకము లనంబనును, 

అవు కీయా! అన్వయవ్యలి'లే కానుమానములబేత్య చి చిచాత్య _ తెలియంబడు 

డయా, చిదాక్త స్వయం ప్ర వ కాడని, వ్ర మాణాంతరములకు గోచరించనివాండని వ 

టీ యు క్థముశాదని శంకించగా ట్ శ్తరమోను శెన్పుచున్నారు.. 
a 



౨] : ర్వ వేదాంతేసారస్యగ్ర గృహము. వైట్ 

వాక్య. సర్వనై్వై వానునూన వ్యాపారస స్య ఫలమియ చేవ 

యద్వి పక గహణమ్. ౧౯౫ 

దం= అ, వివేకమును గృహొంచుట యేదికలడో యదియే సకలమైన అనుమాన 

ముయొక్క. ప్రవృత్తి నికి (వృయోజనము, F 

శా. చిదాక్త ఫుటొదివస్తువులకంే యే[ప్రకారము విభిన్న మైయున్నదో, ఆ 

ప్రకారమే దేహేం ద్రియ మనక ప్రాణబుద్ధులకం కే కూడా విఖిన్నమెయున్నదని ెలి 

* యంజేయుటమా శ్రమే అన్నయవ్యలతిరే కానుమానములకు శక్యమైయుండునుగాని ఆత్మ 

యొక్కస్వరూపమును "తెలియం జేయుట శక మెయుం డదు గనుక నే, చిదాత త్మ స్వయం 

వ,కాశమని- ప్రమాణాంతరముల్లకు గోచరించనిదని చెప్పినది యు కముగాసే యున్న 

దని భావము. 
+ 

అవ, ఉా త్తరశ్లోకమున కవతారికను చేయుచున్నారు. : 

వాకన్ట, తదుచ్యతే. ౧౯౬. 

. చం=ఆ, అడి చెవ ప్పంబడును, 

తా, ఆత త యొక్క. దేహేం ద్రియాదివై లభణ్యమును; ఆనుమానము చెప్పున 

ప్రకారమున విశదముగా చెప్పుచున్నారని భావము. oe 

న్లో, బుద్ధే రనాత్మధర్యత్వ మనునూనా క్పని్ధ $8, 
ఆత్త “నో ప్యచ్వేతీయత్వ నూత్త్మత్వా' దేవసీద్ధ్యతి. ౯౬... ౧౯౭ 
దంత, బుద్ధియొక్క_ . అనాతధర్శత్వము . (బుద్ధి ఆక తృధర్మము, కాదనేవివ. 

యము అనుమానముపల్ల సిద్ధించును, ఆక కృయొక్క అప్వథీయము క ,శ్వేమువల్లనే 
సిద్ధించును. 

ర్మ బుద్ధి జడమైనందున వ్ర కాశ్యము. అందుచే అజడమై వ్రశాశకమైన 

'చిదొత క యొక్క ధర్మ ము కానేరదని అనుమానమువేత . 'నిశ్చయింపం దగియున్నది. = 

చిదాక, అద్వితీయమని, నిరంజనమని తెలియుట ఆక్యస్వభావమువల్ల ణే _ యగుచున్నది 

గాని తగుమానముచేత కా జేరదు అని. భావము, on 

అవ. చేదాంకేీ ద్ఞాంతము సంఖ్యని వ్థాంకమతోటి న సమాన-మె యున్నదని 

కంకించుచున్నారు, | + re we 

వాకర్ణి. యద్యప్యయం . గ గహీతృ గ గహణ గ్రావ్వూ 'సృహీతి .. 

_ తతృలాత్మకః' బ్రహ్లోద్ స్థంబపరరింతః సంసారః అన్వయ 

వ్యతి రే కాభ్యా నునాత్త తయా ని రాల్యవదపవిద్ధః. ౧౯౮ 



మ ఆ Wn తీ 

(వమాత, చ మాణము, yy మేయము, (వః 

య పృ కాళము ఆచేవదార్భ పంచకము కలిగి, బృవ్షామొదలు ప పిపీలిక వజికుగల 6 

రము ఆన్వయవ్యతిరేకయు క్షులచేత ఆత్త కంు ఖిన్నమని నిరాల్యమువలె 

బడినది. 

ద౦=ఆం' విచారించగా 

“శాం 'బవ్మామొదలు, పిపీలికవజికు అనేకనీచో చ్చజంతువులతో నిం 

ఈప్రవంచము ప్రమాక్క ప్రమాణ, వృ మేయవిషయములయొక్క_. స్ఫురకా 

ఆయిదుఫాగములుంక లై యున్నది. ఇట్టివ్ర, వంచము (సంసారము) . నిత్యనిర్ని 

తొమురాకునలె నిన్లేషమైయున్న చిదాత్మ కసత ఆత్యంత భిన్న మని, అన్నయ వ్య, 

మానములశోత నిశ్చయించి, ధరిం చివిడిచిన పువ్నమాలన్లువలె సాంఖ్యులున్ను 4 

మును హేయమని చెప్పుచున్నారు. వేదాంతులున్ను ఈష వ్రశార్వమే. చెవ్వుచ 

కనుక సాంఖ్యమ కములు శెండున్ను ఒకటిగా కనుపడుచున్న దని భావము, 

ఆవ సిద్ధాంతవాది వరివారమును చెవ్వచున్నారు. -- - 

"వాక. తథాపి తు నై వాసౌ స్వతన్పిద్ధ ఆత త వ్యతిరిక్తా నాత్త 

కు మకృతి పచార్థవ్య పాక శయః సారఖ్యానా మివ కిం తర్షి 

స్టరన్సిద్థా నుదితా నస్తమిత కూటస్టాత్మవజ్ఞానమాత, 
ఫొరీర వ ప్ర తిబింబీతావిచారిత సిభాశా నవహోథార్ర శయ 

వవ. శ. | oe రల 

ల... దం=అం ఆయినప్బ టికి - ఈసంసారము సాంఖ్యులపవలె స్వయం పః 

చీదోక్రకంకు భిన్నమె, జడమైన ద్రథానమ నేవ దార్థము నాశ్శయించి ( 

కాదు, ఇంక నేమంకే స్వయం ప్ర కాశమైె ఉత్ప త్తిలయములు లేని ద్రైనిత్యనిర్వి 

చినాత తృన్వరూపంబైన చిదాత్మయొక్క- వ వ్రతిబింబముకలిగి, అనిర్వచనీయమై 

వాక శ్రయుంచియున్న అజ్ఞానము నే ఆశ శ్రోయిరచియున్న ది. 

ఆె. సరసారను ఆక కంేశేం అత్యంతవలకత్షణామని, నిర్ధాల్యమువ లె వ 

మని చెప్పినది సాంఖ్యులకు "మాకు సమాన మై యున్న ది గాని, మణియొకనొచ్చ, 

ముగలదు. ఆదియేదంటే సాంఖ్యులు సత్వరజస్త స్తమోగణాక్ క'మెన MI 

చిదాత్త కంకే భీన్న మె, స్వతంత్ర త్ర మె, సక్యమె, వ్ర, ప మాతాదివం చక ముగల ఈ 
(Wy 

మును 'రోచించుననసీ, సంసారము" "అట్టి ప్రధానమునే ః ఆ, శ్రోయించియురనునని, , 

జీ అసంగనిర్వి శారన్వ రూపు. డైనప్పటికి, ఆది ర్వ తీయుండుాం డని,. చిదాక్శ లే 

గా రనియు. నంగీకరించుచున్నారు. 'వేదాంకులమైన మేము, శేజోిన్సా 



౨]... సర్జవేదాంకసారసంగ్రహము. 247 

అవ్యాకృతమని చెళ్చంబడుచున్న అజ్ఞానమే యాసంసారమును కల్పించుచు న్నదని,ఇట్రి 

అజ్ఞానము, - చిదాక్త్య నే ఆళ్ల శ్రయించియుండి, చిదాత్ర తృయొక్క వతిబింబముకలిగి 

ఈచిచాత్త కు వరతంత్ర త్రమై సక్యమనిగాని, అసత్యమని గాని వెవ్వటకు శక్యముగాక, 

అనిర్వచనీయమై, బ్ర బదక, జ్ఞానముకలుగగాచే నళించేన్న భావము కలై యుండుననిన్ని , 

ఇట్టి యజ్ఞానముచే, ? సంసార మొశ శ్రయించియుండుననిన్ని, చిదాక్త అద్వి తీయు డనిన్ని 

అంగీ రిం చియున్నా రము, గనుక సాంఖ్యమతమునకును మాకును * వాలా భేదముక లదని 

భావము. 

అవ. సంసారము అజ్ఞానము నాత్ర్రయించియుండు ననోటకు కారణము చెప్పు 
చున్నారు. . . 

వాక్య. రదుపాదనశ్యా క తనే న్యేతి. ey 

దం_-అ, ఆసంసారమునకు: ఆయజ్ఞానమే ఉపాదాన కారణముగా - నున్నందున 

శా. వ్రమాత్రాదిసంసారము అజ్ఞానము వేత నే కల్పించ సంబడియున్నందున అజ్ఞాన 

మునే యా శ్రయిరచియుండునని భావము, 

అవ, ఉ త్తరగ గంథమున కవతారికను చేయుచున్నారు. __ . 

వాళ్ళు. వతీయ మర్గం నిర్భక కృుకామ ఆహ. . ౨౦౧. 

దం-ఆ, ఈద్ర కరమున నీయర్థమునో నిరూషింవందలంచినవాండై వెవ 

చున్నాండంం 
వె 

"తొ. సంసారము అజ్ఞానమాత్రో పా దానకమని శెప్పినయర్థమును విస్పష్టము7గణ 
చెవ్వచున్నారని భావము, . 

న్లో . బుతే జ్ఞానంన సంత్యన్థా అస్సి సి జ్ఞానమృేః వి తాకా. " 

వీవంగి యో హిరుగ్ష్యోతి ర్షవిచ్యా దనుమానతః. ౯౭. £09 

దం=అ. దృవ నువదలి విషయములు లేవు. ఆవిషయములు లేకపోయినను దృష్ట 

యుండును. ఈ ప్రకారము ఆఅనుమానమువలన్, ...వ ద్రకాళశన్వదావమైన ఆక ను బి 

కం విభిన్న ముగ విభజింవవలయంంను. . 

తాం ఇచ్చట జ్ఞానశబ్దము జానారీతి (తెబునుకొ చేవాయడు గనుక జ్ఞానం, 
ఆశేవ్యుళ్చ శ్తి తిచేత్ర ద్రష్టనుఇెవ్వుచున్నది. ద్ర ద్రష్టయనంఖా చూచునట్టివాండు , ద్రకశేని 

విషయములో, భుటవటాదివిషయములు ప్రశాశించవ్ప. అనగా నువు ప, మూర్చాది 

సమయములయందు ; ద్రక్చలేకయున్నందున, భుటవటాదివదార్థములు వ కాళించుట 

లేదని, యర్థము, భటాధిపదార్థములు ae వ్ర శాశిందకపోయినవ్యడును దక్ష _ద్రకాశించు 
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చుండును. సమాధిదశలో నమాహితచిత్తులకు, భుటాదివదార్థములం భాసించకపోయినప్ప 

టికి, దృవ్వ్రమ్మాత్రము ము వ, కాళించుచుండునని యర్థముగనుక , భుటాదివదార్థములు కమ 

యొకగ్టసక్తావ వ ఏ కాకములయందు, నిత్యము చిదాత క, నపేక్షీం చియున్నందున, చిదాత్ర 

కనయొక్క- సత్తాప, చ కాశములయం దన్యవిషయముల నెపీశ్నీంచనందునను, స్వ వకాళ 

స్వరూపమైన విదాక, 9 బు ద్ధ్య్యాదిపదార్థములకం కొ నత్యం విలక్షణ మెనవా౭ డని” యు 

క్రిచేత విభజించి తెలియవలయును దృశ్య ప వంచముకం కం చిదాక కృఖిన్నమని నిష్కు_ 

ర్దించినందున శ వంచము స్వతంత్రముగా సద్ధించదు గనుక, ఆజ్ఞానముచేక ే  కల్పిం 

ప బడినదని, అజ్ఞానమునే ఆశ్రయం చియున్నదని నిళ్చయించందగయున్నది. లోక ' 

ములో భ్యొంతిచేత కనుపడుచున్న రజక చు నేత్ర దోవమును విడచి (వ, ల్యేకముగా 

నుండనందున, చే క్రదోషముచేక నే కల్పింపంబడీ? నేత, దోవమునే. యా శ్రాయించి 

| యుందునుగదా? ర చ కారమే దృశ్యవ్ర, చ్ పంచమున్ను "రేజ్ఞానకల్చికమై, అల్జునముశే 

చూ త యిం చియూండునని భావము. 

అవ. ఇందువేత చిదాత కృయొక్క- అ ప్రమేయక్వము సాధించం బడినదని చెప ప్ప 
చున్నారు. ee 

వాక్టి. యస్తా తృ్రిమాణ'ప్ర వ,మేయ న్యవవోారః ఆక్షానవబో 

థాశ్ళ య వవ త్రస్తా న్ా మాత్తృనోఒప ప్ర మేయత్వం, 
నైవ పా "కార్యం సగ్గికారణ నుతిలంఘ్య తన్యత్ర త ఆకా 

“రక ఆస్పద ముపనిబధ్నాతి... . ౨౦౩ 

దం=ఆఅ ఎందువలన వ్రచూణమని, ప్ర ప మేయమని. చేయబడే వ్యవహారము, 

ఆక సంబంధియిన అజ్ఞానముచే ఆశ శ్రయించియన్నదో, ఆందువలన, చిదాత్త కు అప్ర 

సుయముకంే, విలత్షణాత్వము సిద్ధమైనది;. ఎందువల్లనం కు కార్యవస్తువు తనయొక్క. 

కారణమునుదాంటి మరియొక కారణము గానిదానియందు స్టేతిని పందనేరదు. అ 

తొ. ప్రత్యకాదెప్ర వమాణములు, వాటిచేత నిశ్చయింపంబడుచున్న భుటాదిప మే 

యములు ఇవియన్ని యు చిదాక్య నిష్ట మైన అజ్ఞానము చేత నే కల్పించంబడి అజ్ఞాన 

మునే ఆశ శ్రోయించియున్నవి. చిచాత తృస్వరూపము  ఆజ్ఞానమునేత కల్పింపంబడినదికాదు. 

ఆజ్ఞానము నశ శరింంచినదినై నెళముకాదు, ఇంక నెటువంటెిదనంగగ్యా. అజ్జూనమున కథిష్టా 

నమె, అజ్ఞానమన కాశ యమైయుండును గనుకనే, వ వ, మేయమని 'చెప్పంచగనదింా 

దు. అనయా అజ్ఞానకల్విధములసవాటిశే ప్రమేయత్వవవ శలదిగాని, అజ్ఞాన కల్పిక్రము 

గాకు నిత్యసిద్ధమైన చిదాత్త్యకు, ప్రమేయత్వను లేదని భావము, ప్రమాణ వప్రమేయ 
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నులు ఆజ్ఞానమునే ఆ శృయించి యుండుట _ యేనుంకే లోకములో కార్యవసువులగు 

భుటాదులం తమకు కారణమైనమృ త్తిక నా క్షయించి యుండునో కాని, కారణము 
గాని తంతువుల నాశ్రయించి యుండ నేరదుగ దా? ఆప, కారమే పృమాశప్ర మేయ 

ములకు, అజ్ఞానమే ఫౌరణమైకందున, అవి యజ్ఞానము నే ఆ శ్రయించియుండానుగాని, 

జేీరొకదానిని ఆ శ్రయించియుం డదని బావము, 

అవ, ఊ త్తరల్లోకమున కవ తొరికను చేయుచున్నారు. 

వాక్య. అత ఆహా. 

దం-అ. అందుకు చెప చున్నారు. 

తా. ఆత్త ముక అవ్రమేయక్ష మును .- (వ మేయకము లేకపోవుటనో 
గ్రా స్స (ట్ర త? | ) 

* సూర్చి ముజకియొకయు క కి ఇవ వృ(బికునని ' భావము, _ 

న్లో, వ్యవథీయంత ఏ ఏవామిోా బుస్టి జేహ సుటాదయః, 

ఆత్ర త్తళ్వా దాత్మ నః శేన వ వ్యవథానం మవాగనసి. ౯౮ ౨౦౫ 

దం-ఆ. ఈబుద్ధి, శరీరము, ఘటము మొదలగునవి వ వ్యవధానమును. ఫొందుచునే 

యున్నవి ఆత్మ "కు ఆక్క కృత్యము కలిగియున్న ందున చే కొంచెమైనా వ్యవధానము డేని 

బేతకలుగను? ' 

"తా, బుద్ధి తాను జడమైనందున స్వయముగా వ్ర కాశిందఃకాలక, ఆక్షచైకన్య 

ము నపేతీంచి 'ప్రశా కాశించుచుం డును గనుక అశ్యముల. 3 నెపీకీంచక చే స్వయముగా 

ప్రకాశించుచున్న ఆత న, స్వరూవముశు పట్టిమాడ గా వ్యపహితమై యంంండును. . "దేవాము 

న్న ఇం ద్రియముఖున్న జడము లే గనుక, తాము వ్ర కాళిం చేవిషయ మె బుద్ధివ్భ శ్రి 

సేక్షీంచి ప్ర కాశించుచుండును కనుక, బుద్ధికం శే వ్యవహితమాలై యుండును, ఘట 

చూనరక్తపన్న జడములై నందున స్వయముగా ద్ర కకం జేపీ నాంది న 

ములద్వారా బహిర్నిర్ణతములగు చున్న బుస్థివృత్తులచేత ప్ర, కళించుచున్నందున, జేహే 

చ్రియములకంకే వ్యవహితములై యున్నవి, ఈలాగున వ్య పధానమగలపదార్థమలన్ని యు 

వృమేయములై లైయున్నవి, చిదాక్త్య , తొను స్వయం పృ కాళ మైనందున తనయొక్క వ కాశ 

మునందు మణీయుకదాని నే పీక్షించదు. గనుక నే, జేనివేశకూ డా వ్యవధానము కలది 

హూ 

కాదు. అందువల్లనే. ప్రసేయముకానిదై (వ్ర  మేయకోటిలో వేరనిడ్రై యున్నదని 

భావము. 
4 

. అవ. బర్ధిజేహే ర (ద్రిచూదులం వ్య్వవహికములని చెపి స్ఫ్నందులకు =. సేతువును 

లిం 
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వాక్య, సయ మనవగమాత క్రకర్నార్ ఆ అనవగమాత్ర త కత్వం 

చ మోవమాత్రోపాదన క్యాత్. . “౨ ౨౦౬ 

వ ం 3. దం=ఆ. తాను అచిద్రూప పమైనందువలన, అచ్మిద్రూవమున్ను + అజ్ఞానమే కార 

ఇముగాగలది గనుకనున్ను , = 

తా. బుద్ధి దేశే హేంద్రియాదులు అచిద్రూపమాులై నందువలన వ్యవహి హితము లై 

యున్నవి, అచిడ్రూవముతై యుండుటకు కారణము ఆజ్ఞానమునలన పుట్టుటయే అనంగా 

బు స్యా దేలు ఆజ్ఞానమువేత పుట్టింవ బజినందుశ, ఆక్ఞానమువలె చే అది ద్రూవము లై 

యునాని, క న కం బుసిచిచా న్న అచిద్రూవ పములై నందున చే, అవ్యవహితముగా శ, కాళింవ జాలక ద్ధి 

భాసముల నపేేక్షించి, (వ, కాళించుచు వ్యవహితమునై యున్న వని భావము. 

న్లో ప్ర మాణ ముతక యాం బుద్ద్యాదీనా మసీద్దతా, య థి En 
తనుభూతి ఫలార్థిత్వా దా కెజ్ఞ్యః కమ చేక్ష్షతే. ' ౯౯, ౨౦౭ 

దం-అ, కబుద్ధి మొదలగు వాటికి బ్రమాణములేక సి (ప్రకాశము) లేదు. 

క్షూన। స్వరూపుండగు నాత్ర క్ర, యరుభవన్యరూప్పు- డైనందున, జేసి కే పీకేంచును? 

తా. బు జ్ఞ్యాదివ దార్థములం స్వత8 జడములై నందున చిత్స)తిబింబికవృ ర్తి తియ నే 

ద్రమాణములేనియె డల వ కాళించశేరవు. అందువల్లనే యవి వ్యవహితములనంబైకు, 

_చిదాత్త్మ స్వతః జ్ఞానన్వరూపుండ్రైనందున,. తాను ప్రకాశిం చేవిషయమై, మణీయయొ క 

దానిని యే పేకీంండు. అందువల్ల నే. ఆక త్య వ్యవహితూం డనంబడును. తం bi 

దం పురుషం” ఇత్యాది శో తులవల్లను . చిపాక త్మృయుంన్న్న తాను వ్ర శాశించుటయం దుష 

వ షద్యాక్య ప్ర ళు మాణము న ఫే క్రీం చునని వినంబ ౩ చున్నది గాని, చిదాక్ళ, అనాస కాలము 

నుండి అజ్ఞానము చేత నానవంపంబడి నమంన్నందున, అజ్ఞారనివృ త్తి తిఫాజకు, ఉఊపనిషద్యా | 

క్యేవ్రమాణము నే పేమీంచునుగాని, స స్వరూప ప్ర కాళముకొజికు అే పీకీంచదనిభావము. 

ఊవనివత్తుల చేతనే  తెలియంబడేపురుషుని యడుగుచుశాష్ట్రనని మైననుదహారింబంబడి 

యుండు (స శ్యర్థము. 

సం అవ. ఉత్తర గృంథమున కవళారికను చేయుచిన్నారు.-. 

వాక్య వక్యమాణేత లేతరా ధ్యాస సెద్ధ్యర్థ ముక్త వ్యతిరే 
కానువాదః. ౨౦౮ 

- చం-అ. ముందుజెప్పంబొయ్యే ఆన్యో న్యా ధ్యాసను సిద్ధించేకాటక, ఇదివణి క 
చెపిన దైల క్ ఇ్యము అన్గువదింపంబడు చున్న ది, , 
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తా, చిదాక్ర కును అంశకికరణాదులకును, అన్యో న్యా భ్యాసము ముందు చెప్పం 

బడుచున్నది. అధ్యానము అనయా నొకచదానినిజూచి మజియొకటి యని భ్రమించుట, 
ఇందుకు దృష్టాంతము శుక్రినిజాచి రజతమని బ్రమించుట.ఆక్తానాత్మ లకు ఆథ్యాసము 

. చవెచ్బందలచి ముందుగా నాయాత్తానాత్త్య ల శవవవీవచెప్పిన నిలక్షణస్వ భావము ననువడిం 

చుచున్నారని భావము, అనంగా శాక మును నంతకికరణాద్యనార్ర యును, వరస్పరము 

అత్యంతవిలత ణమైన స్వఫావముకల-వై ని నందున, వాటికి సంయోగనం బంధముగాని, నమ 
' యాసంబంధముశగాని, తాదాత్త క్యససంబంభమూగాని సంభవించదు, నంబంధములేని యొడల 
చిదొత్మకు వై చ, కాశక కష్టము, అంతకికరణాదులకు (వ, కాళ్యకత్వమును. చెవ్చంగూాడదు, 
కనుక ఆత్థానాత్త్మ లకు అధ్యాన ససిద్ధ మైన సంబంధ మొకటికలదని చెవ ప్పవలసియః న్నది, 

అధ్యాసము భరన్నర ఛేదముగలవ స్తుపులక, (అభేదము ఇనెణటుంగనందున కలుగుచున్న దిం 
గావున ఆత్తానాత్త్యల కిదివణకు చెప్పిన భేదము ే  (విలక్షణత్వము నే). ఆధ్యాసనిరూవణ 
క్వముకొటికు ఆనువదించుచున్నా రని తాత్పర్యము. శండు,ద దృవ్యములకు కలుగుచున్న 

సంబంధము సంయోగనం బంధ మనంబను, ఇది భుటవటములయొ క్క. సంభంధము, విశే 
వావి శేవ్యములు "మొదలగువాటికి గలుగుచున్న సంబంధము . సమ వాయనం బంధ మనం 
బడు, ఇది నీలభుటములకు, తంతువటములకు గలనంబంధము,. ఈసం బంధమునే 
సాంఖ్యులం తాదచాత కసం బంధమని, వైవ్షవులు ఆప్ఫథక్సిద్ధసం బంధమని వ్యవవారించె 
దరు. ఈవిషయమైన విభాగమును ప్రకృశమునం దుయోగించనందునను, గ్రంథ 
వి స్తరభీతిచేతను, ఉప వరమింవరబడు చున్నది. 

న్లో, ఘటబుస్దే రృ ర టావ్చాన్టాత్ ద్ర దష ఘు ౨ ర్యద్వ్వి భిన్న తా 

అహం క ద రహంగమ్యా ద్లి మః ఖనళ్చ తథాదృ శేః : ౧౦౦. ౨౦౯ 

దం నుటజ్జోనముకం"ే, శుటరూపమై నవిషయముకం శే, భఘటమునుచూచు 
నట్టి (దప్తక యేల్లాగున భేదముకలదో, ఆలాగుననే అవాం (గేను అశే జ్ఞానముకం తే 
అహార డోకు అని చెప్ప బజేదుకఖముగల ద్ర దృష్టకం "టీ దృక్కుకు (సాకీ వైకన్యమ) 
'భేదముకలదు. 

ళా. లోకములో ఘటమును చూళుచున్నద ప్ర, దృశ్య మైనభుటముకం కే, ఘుట 
జ్ఞానము కం కొను, విలతీణమైయంున్నటుల, ' ఆవాంి అని వ్య వవారింపంబడుచున్న ధ ధస్టను 

వ్రశాళింభంకేయుచున్న సాక్షీ మెతన్యమున్ను, దృష్టకం కేనున్ను, (ద్ర ద ష్థ్రను' విషయీక 
రించుచున్నజ్ఞానముకం కేనున్ను విలక్షణ-మె యుండునని భావము, శ న 

అవ. ఈ కారము. ఆత్తానాత్త తృలమయొక్క_ విలత్ణత్వమును (శోదమును 

కాన్సించి, ఇట్టి "భేదమును 'తె[యనీందున సంభ వించుచున్న అభ్యాసమును చూపించు. 

చున్నారు. 



స వైష్యర్మనీద్ధి (ఈ డ్ _నైషూర్మఫ్టి నిద్ధి. | 

వాక్య. వవ మేతరోా రాక్ష నాత్మ నః స్వతః పరతః సిద్ధ 

యో లౌకిక రజ్జు సర్వాదానరోపవనవిద్యోపాత్ర శయ ఏ, 

_ వేతలేతశాద్యారోప జ్ర క్యేతడాహ. ౨౧౦ 

దం-అ. ఈ చ కారము స్వయం ప్ర, ప, కాశ మె వరాధీన వ ప్రకాశమైయున్న ఈ 

యాత్తానాల్త లకు లాశములోనున్న రజ్జుసర్పముల క ధ్యాసముపలి. పరస్స రా భ్యాసము 

అజ్ఞానము చేల ే కల్పింపం బడియున్న దని ఈయ ర్థమును ఇెవ్వుచున్నారు. 

తా, ఈలోకములో రజ్జువుకు (శ్రాటిక సర్పమునకు పరస్పరభేదము సువ్రని 

ద్ధమైయున్న ప్పటికి అవి మందాంధకారములో నున్నప్పుడు. అభేదము తెలియనందున, 

తా టీనిజాచి సర్పనునిగాని, సర్పమునుజూచి రజ్జావనిగాని, అభ్యాసము (ఆరోవము 

చేయంబడుచున్న దిగ దో ఆప, కారమే చిద్రూవమైనందున స్వతస్సిద్ధమై (స్వయం 

చ” శమె యున్న చిదాక్శకున్ను జడ్వమెనందున వరత (పరాథీన ప్ర కాశ మై) 

యున్న ఆంత!కరణాద్య నాత్మ కున్ను, పరస్సర భేదము ను ప్రసీర్ణమెయున్నవ్చటికి ౪ 

దము తెలియక _ఆత్తొనాత్త్మ లు ఉక దానియంచొొకటి అధ్యసీంపయిడుచున్ని, ఈయర్థము 

నో విశదముగా “ముం దలరిశ్లో కములాోం 'జెవ్వుచున్నామని. భావము, 

శ్లో. . అగ్రయానం యథా మోవాత్. శళళభృ తృధ్యవన సతి, 

సుఖత్వాదీ స్థ నియో ధర్షాకా తద్వదాత్సే ని మన్య లె . ౧౦౧౨౧౧ 

దం-ఆ, శేధుముయిక్క గమనమును ఆజ్ఞానమువలన_ చంద్రునియం . చెటు 

వలె నధ్యసించుచున్నా(డో; ఆటువలెనే. బుద్ధియొక్క-ధర్య ములైన న నుఖత్వము మొద 

'లగువానిని ఆత్మ యందు తలంచుచున్నాండు. . . 

తా, "ఆ శాశమునందు "మేఘము నడచుచుండును, చం ద బింబము నడువనిటై, 

యుక్క_చోటచే యాండును. ఇట్టి స్వభావ భేదము. చేళురంద ద బింబముల కన్నప్పటి. . 

కీని ఈ భేద మెణుంగక లోకములో మూఢంలగుమనోజులు మేఘమయుక్కనడకను చం 

ద్రబింబమునం చారోపించి చంద్రు (డు నడచుచున్న్హాండని న్యవవారించుచున్నారు, 

'అటువలెశే ఆంతకికరణము “సఖదూ భాదిధర, ములంకల బై యున్నది. చిదాత్త్య సర్వభర్శ 

శూన్య మైయున్నది ఇట్టి స్వభావ భేద మెణుంగక అజ్ఞానముచేత బుద్ధియొక్కం సుఖ 

_ దుఃఖాదిధర్మ ములను చిదాత్మ యం. చారోపించి చిదాళ్త యే సుఖదుః ఖాదులుకలవాం 

జని మూర్ణుండు వ్యవ హరించుచుండును. ఇదిగాక అన్ని యందు దాహాకత్వము కలదు, 

ఆయఃపి విధడనుందులేదు. ఇట్టిభేదము చెబుంగక అజ్ఞానము చేత దాహకత్వము. ఆయః 

1మునం ౦ చారోపి ంచి, అయఃపిండము.దహ్ ంచుచున్నదని మూ ధు? జ వ్యః క నారించునూ 
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అటులే. వెతన్య మాత యందు కలదు. ఆంతఃకరణమున లేదు. ఈభేదము. చెణుంగక 

ఆత క యొక్క-వైతన్యమును అంతక రణమునం దారోకించి, *అవాం జానామి" (నేనె 

బుంగుచున్నాన్సు అని. వివేకహీనుండు వ్యవవారించుచుండుననిభావము. అనయా ఆత్తా 

నాత్యలయొక్క పరస్వరన్వభ్లావ భేదము తెలియనందున, అంకకకరణమునందుగల సుఖ 

దుఃఖాది ధర్మములను, ఆత్మయం దారోపించి, ఆత్మయందుగల వైశన్యమును, (జ్ఞాన 

మును అంతక కరణమునం పౌఠోపి ంచి “అహం సుఖ, అహం జానామి (నేను సుఖ 

వంళుండను,. చేను శతెలిసికొనో చున్నాను. ఇ త్యాదివ్యవవోరములు వవ ర్రించుచున్న వని 

తాత్పర్యము, 

అవ. ఊఉ త్రరక్లోకముయొక్క. తాళ్చర్య మునో చెప్పుచున్నారు, 

_ వాక. సర్వ వఏవాయమాళ్తా నాత్ర విభాగః వ వృత్యమాదిప్ర వ 

మాణనర్ద న్యనుపనిపతితేఒవిద్యోత్సంగవోర్యేవ న వర 

మాత వ పా శాయః అస్యా .శ్చానిద్యాయాః సర్వానర్థ . 
“స్పూంట్రా కుతో నివృత్తి తి రితిచే త్తదాహ. . ౨౧3 

దం-ఆ, ప్రత్యతము మొదలగు వ వ్రచూణములయొక్క_ మార్గమునందు వ్రవ రిం 

చని ఈయాత్తానాత్త విభాగమంత యః నర్టోనముయొక్క ఒడియం 'సుండునదియే. వర. 

మాత్ర నా శ్రయించినది. కాదు. నమ _సమెన యనర్థములకు. కారణమైన యరాయజ్ఞాన 

మునకు సవ్య శి 'జేనివలన కలుగుననం౫ా దానిని చెప్పుచున్నారు... . . 

తా, ఆత్తానాత త్య లయొక్కం పరస్పరాధ్యాసముల నవలంబించి ప్రవ శ్రించుచున్న ॥ 

యిీవీచి త్ర (తృమున్సు. నానావిధమును నగునుఖదుకీ ఖూదిసంసారమును. క ప్రత్యమొదిప్ర దివ, మాణము 

లకు గోచరించునది కాదు. స్వానుఖ పమునశే_ గోచరించుచున్నది, ఇట్టి సంసారము అజ్ఞా 

నముే యా శ్రయంచియున్న దిగాని చిదాక్శ నా శృయించియరడలేదు.  వరమాత్ర. తను 

- ఆశ్ర .0చియున్న యొడల. పరమాత్మ నిత్యమైనందున, కద్భాశి, తమెనస నంసారమున్న 

నిళ్ళమైయ ండును, అవిద్య నా శ్రయంచియున్నందున, అవిద్య అసిళ్య మైనందున, తదా 

శ్రీశమైన సంసారమున్నే నళించిపో'వుటకు తగియున్న ది. అయిలే సర్వానర్థములకు 

సాల శారణమైన యో యవిద్య జేనివలన_ నళించుననంగా చానిని. నిరూవి పించి చూపె F 

చదవమని భావము. . . నం. 

శ్లో. దుః ఫరాశే క్వచి త్ర స్య "సయం. ం శ్రాంకి శ్చరంతనీ, 

"మూలం సంసారబ్భతన్య తచ్చాధ. స్త సత్త _త్ర్వదర్భనాత్.. 6 ౧౦ వ 



ల సీ4 " వై మ్మ రస ను ద్ధి. : " [అ= 

ద౦=౨ఆం అనాదిసిద్ధమైన ఆయీయ ధ్యాసమే నానావిధ మైన దుకిఖనముదాయము .. 

గల సంసారవృతమునకు మూలకారణ మైయున్న ది, ఈయధభ్యాసముయొక్కో_. వినా 

శము త క్ర క్ష్వజ్ఞునమువల్ల కలుగు చున్న ది, - 

శా. ఇదివరకే చెప్పబడినది గనుక ఊవ్యాము. 

ఆవ, శార్వవాదియొక్క-వ్ర శ ననువదించి పరివారమును ఛెవ్వుచున్నారు.-.. 

జాకి. తద్భాధ. స్ట త్త దర్శనా దితి. కుతః సంభావ్యత వతి 

చేదత ఆహ + ౨౧౫. 

, దంట చానియొక్క-వి నాళము త త్త్వ్వజ్ఞూనమువల్ల కలుగునని యెందుకు నూజొం . 

చంబడుచున్నదనంగా దానిని చెప్పుచున్నారు, 

తా సంసారమునకు మూలమైన అవిద్య తత్త త్త రజ్జానముచేత నివ రంచునని 

యుందువలన నూహించుచున్నారనంగా నట్టియూవాకు నిమి శ్రమును చెప్పుచున్నారని 

భావము... ee 

వాక్య, ఆగోపాలావి పాలవండిత మియ మేవ ప్రసిద్ధి, ఎ ౨౦౬౬ 

దచం=ఎఆ, నో పాలకులు 'మొదలున్ను గొస్టైలను కాచేవాండుమొదలున్ను, బండి 

కులవటిక నిధి ప్ర సిద్ధముగ నే యున్న ది. | 

తా. అన్సన, గొ స్టైలను కాచే అతిమూర్థులగు మనుజాలు మొదలుకొని, సర్వ 

శా న్రవరిజ్ఞా జానముగలిగి యూవాపోవాకుళలులగు వండితులపజకు అఆందటణికు నీయర్థము 

సు ప్ర సీద్ధము గా శెలిసియున్న దనిభావము, . 

అవ, వీయర్థము ను ద్ర సిద్ధమైయున్న దనంగా దానిని విసరించిచెజ్వచుశ్నా రు. - 

క్లో. అమప్ర ,మోళ్టం గ్రమోళ్ఞేన జ్ఞానం జ్లానేన బాధ్యతే 
అహీరజ్ఞాగదివద్బో ధో ేవో ద్యాత్త మతే స్తథా. ౧౦౪, ౨౧౭ 

దం.ఆ, భ్రాంతిచేత పుట్టినజ్ఞానము. యథార్థముగా పుట్టినజ్ఞానముచే బొధింపం 

బడుచున్నది. సర్పము రస్ఞావు మొదలగవాటికివలె శరీఠాదులయందు. కలిగినయాత్ష్య 

శా, యథార్థక్ఞానమునేక ఏ మిభ్యాజ్ఞానము '(భా్రింతిజ్ఞానము చాధింవః బడుచు 

న్నది. అనంగా ర్జాజ్ఞానను యథార్గజ్ఞానము, రజ్ఞావునుజూాచి యిదిసర్పమని_ తలంచుట 

| మిథ్యాజ్ఞునము. ఇట్టి మిథ్యాజ్ఞానము “యథార్థమైన రజ్జుజ్ఞానము చేత ఛాధింవంబడుచున్న 

' దని యర్థము, ఈప్రశారమే'. యథార్థజ్ఞానముచేత తెలియ ఇడుళున్న రకపు మిఖ్యా 

జనమే. గ్రుహీరదండుచున్న నరునకు. బాధక్షమైయున్న ది, . ఇది సర్వలోక 



౨]  సర్వవేదాంకసారసంగ్రవాము: 25 

ప్రసిద్ధ మేకదా? ఇటులే చేహేం ద్రి యాదులయందు కలుగుచున్న ఆత్మజ్ఞానము మిథ్యా 

బనమైనందున, శు ద్ధాత్త క్రృస్వరూపమును . గ గృహొంచు చున్న త్ర క్ర్వ్ఞుకముచేశ బాధింవ6' 

బకునని నిశ్చయిందుదున్నా.నుని భావము. 

అవ, పీయీ! త్ర త్త సక్టానమనంగా, శుద్ధ మెరచిదాక్ష్య నుగ గృహించుదున్న జ్ఞాన 

మేగదా? ఇందుచేత వేదారతవాక్య ప్ర వు మాణము సల్ల కలిగనజ్ఞానమునేకు, చిదాత్త తృస్వ్యరూ 

పము గోచరించుచున్నదని మో చేతనే సంగీ శరంపంట కిరి... ఇందువలన చిదాక్త న
్యా. . 

వను స్వతస్సీద్ధమే (స్వయం ప్ర వ, కాళ మే గాని (వ, మాణగోచరము కాదని _వూర్వము. 

_మారుశెప్పినది విరుద్ధముగ దా. యిని శాస్వవాది ॥ కంక్రించ గా న స్థాంతవాది పరివారించు. 

చున్నా (డు. యా 

వాక్య. € లౌకిక వ ప్రమేయనై వైలకణ్యాడాక్షనో నేహ నధిగళా 

ధిగమః- వ్ర 'సూణఫలమ్. . ౨౧౮ 

దం-ఆ, ఆకప లోకమందుగల ప్ర మేయముల (విషయములు కం'కే విజ్లేదము 
కలిగియున్న ందువలన, ఇచ్చట తెలియనిదానిని తెలియ చేయుట (వృమాణమునకు ఫలము 

శా. చిద్రూవమైన, ప్రత్యగాత్మస్వరూపము, ఈల్లోకములో ప్రత్యమాది ప్రమా 
- ణముల చేత, తెలళియంజేయంబనుచున్న ఘటప టాదివిష యములవంటిది కాదు. ' చాటి 

కంకే యధికతరవిలత్ణమెనది గనుక, చిదాక్రయందు వవ ర్రించేవ క ప్రమాణము, తెలి 

యనిదానిని తెలియ జేయునదిగాదు. ఆనంగా అోకముహోనుండు ఫఘటాదివన్తువుల్లం. 

జడము లె లై నందున, స్వయముగా. ప్ర కాళించునవి కావు గనుక, (వృమాణజ్ఞానము చేత 

(వకాళింపం జేయంబ కును. అందువలన పృమాణజ్ఞానమునకు, అదివపకు తెలియ బడనీ 

వాటిని తెలియ: చేయడము వృయోజనముగా నోంపును. చిదాక్మ స్వయముగా చకా 

శించుచ్తున్నందున ప్ర వృమాణజ్ఞానము చకా శ్రింప చేయవలసిన ఆవశ్యకము కలదిగాదు. 

గనుక ప్ర మాణజ్ఞానమ చిదాక్ష కంశే ఇతరవిషయములయందు, ఆనథిగ తార్థబోధక'మై 

నవ్పటికి, చిదా త్రయం దట్టిది దు కావున, చిదొత్త్మ ప్రమాణనోచరముశాదని శార్వ 

ము మేముచెకి క్లినది దిరోధించదని భావము, 

.అవ, ఆయితే వేదాంకవాక్య ప్రమాణము, చిదాక్త యందు. ఎట్టి ప్రయో 

జన్లము కలదన గా శవ వ్వృచున్నారు.ా . ' 

శ్లో అవిద్యా నాళశమా త్రంతు ఫలమ్ త్యుపవర్యతే, 

నాజ్ఞాతేజ్ఞాపనం నార్థయ్య మునగ ల్యేకరూవ తం, ౧౦౫. 2౧౯ 
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| 'దం౦=అ, అవిద్యయొక్క- వినాశముమూా త్రమే. ఫలమని యువచరింక 

న్నది. శేవలజ్ఞోనస్వ ఏరూపు:డగుట వలన -ెలియనిదానిని తె లియం జే నుట న 

శా. చిదాత త్యృస్వరూవమును ఆనాదికాలమునుండి మకంరియున్న 

మును నివ ర్వింవ కేయుటమార్ర మే చేదాంత పృమాణమునకు ఫలమని ఊహా 

చెప్పంబశునుగాని, ముఖ్యమనాం జెప్పంబడదు. . చిదాక్ష్యస్వరూవ వము స్వ 

స్వరూపమెశందువ, నిక్యము తె)ంమఃబకియే మున్నది గనుక్కు నచ్చట 

జానము - అజ్జూకజ్ఞాప కమని చెప్పుట. యంం.కృము కాదని భావము, అనం7గా 

జ్ఞానము భట దివిషయ ములయందు వ్యాపించి, తాను వ్యాపింపకముందు కో 

'మముల నాచ్భాదించియున్న | అజ్ఞానమును నళింవంబేసీ ఘటాదివిప్టయము( 

శ్లింవంజేయును. కావున వ ప్రమాణక్షానముల కన్ని ంటికి అజ్ఞాతజ్ఞావనము (అ 

సవ రంప: చేయుటయున్కువీషయమరు ప్ర, కాళింపం కేయుట యును) ముఖ్య ఫల 

డును, చిదొక కృస్వరూపను స్వయం పృ ప కాశ మెనందున, ప్రమాణజ్ఞానముశే 

_ భీించంబదునదికాదు. అందుచే పృమాణజ్ఞ్ఞానము చిదాక్స నావరించియున్న 

నుమ్మాత్రము నివ ర్రింపం చేయునే. గనుక, అజ్ఞాననివ ర్తి ప్రమాణజ్ఞాననునక 

అముఖ్యముగా వ్యవహారింపంబడుచున్న దని తాత్సర్యము, ఆజ్ఞాననివృ ల తి, విప 

' శ్రములు రెండును ప్రమాణజ్ఞానమున కు ఫలమైయుండం గా అకాననివృ శ తినిమా, 

మని, చెప ప్వట ఉపవచారమని పరమార్థము, 

, ఆవ చిదాక్త్య ద్రమాణజేద్యము గాదనుటకు . ముణిమొకహేకును 

చున్నారు =. a 
వాక్య. యస్తా దాత్తానవబోధమా త్రోవదాసాః వ్ర నూ 

త్రాదయ స్ట స్పస్తాత్ ' . io 

_ దం_ఆ, (స్మమాతక మొదలగునవి. వెపూకువువలన చిదాళత్త యందున 

మునే, ఆ శ్రయించియున్నదో. అందువలన ముందలిక్లోకముతో నన్వయము. 

న్లో. స విదం త్యాత్మ నః సతాం దప్పు దర్శన గోచరాః, 

న చాన్యోన్యమకో౬మమోం జైయత్వం ఫీన్న సాధన 

దం-ఆ, (ప్రమాత, వ్ర వృమాణమ్బు, విషయములు ఇని తమయొక్క_న | వ 

గవు. పరస్పరము శానున్ను ఎతుంగవు. కావున. షీనియొక గ్రాజ్టేయత్వము ( 

యుండుట మతీయొకటి సాధనముగా. గలినియాన్న ది! 



౨] - సర్వవేదాంతసారసం గ్రహము, ల? 

తా, (పృమాక్ళ, వసృమాణ, వృమేయములు (దృష్టః దర్శ, దృశ్య ములు 

ఆజ్ఞానము చేత కల్ఫింవంబడినందున జడము'లై యున్నవి, గనుక కదుతమస్వరూపములను 

తామే స్వతంత్రముగాం జూడలేవు. మణీయును నీమూంటిలో నొకదానియొక్క_న్న 

'రూవమును.. మలియొ కటిన్ని తెలియ (జాలదు. అనగా దృవ్టయొక్క. స్వరూవమును 

దర్శనము; దర్శనముయొక్క_స్వరూవముశు దృ దష, దృష్ట దర్శన ములయొ క్క. స్వరూ 

వనును దృశ్యము, దృక్యముయొక్కస్వ్యడూవు వమును 'ద్రఫష్టదర్శనములున్న చూడంజాల 

వని యర్థము, గనుక జడములైన దృష్ట ష్ట్రదర్శనదృశ్యములయొక్క_ స్వరూవమును వీటి 

కం విలక్షణమైన చిదాక్ర 'ఊాటీవెక్య్యము తెలియుచుండును. అనంగా దృష్ట, 

దర్శన, . వృశశయులయొక వ్ర, కాళము వాటికంకు సున్న మైన సాకీ చైతన్యము శత 

కలుగు చుండునని భావము, 

ఆవ, పీయా! ద్ర దర్శన, దృశ్య ములకం'కే భిన్న'మై సాతీ చైతన్య 

మాకు ప్రసిద్దముగా కాన్సించలేదని, తార్కికులం శంకిం చెదరని తలంచి en 

ము నువపాదెం చేకొటక దన పృ? దర్శన, దృశ్య ములయొ క్క. లక్షణమును చెప్పు 
చున్నారు Pn 

వాక. ద్ర, ద ఘ్ట్రౌచే రసాథారణమాపజ్జాపనాయాహ.. ౨౨౨ 

దం=ఎఅ. ద్ ద్రీష్ట్ర మొదలగు వానియొక్క అసాధారణమెన యా కారమును తెలి. 

యః కేయుటకొ ఆకు వెప చున్నారు. 

తొ, స్పష్టము. 

శ్లో, బాహ్య ఆకారవాకొ గ్రాహ్యో ౧ గవ హాణం నిశ్చయాదిమత్, 

_ అన్వయ్యహ మితిజ్లేయః క సాటీ త్వాత్తా ధ్రు భువ స్సదా. ౧౦౭. 

దం=ఆ, బహిద్భూకమను నాకాగముగలది చృశ్యమనంపెడు. నిశ్చయ జ్ఞానము 

_మొదలగునది దర్శనమనం బడు, ఆనుసరం చి ముం శునది దృష్ట్రయనం బడు. ఎప్పటికి 

సత్యమైన ఆత్మ సామీయనంబను... - 

తా. నానావిధనంస్థానములుగలిగి ఇదియని ప్యవహరింపంబడుచున్న జేక్తూ 
ద్రియఘటవటాది వ చార్థములు దృశ్యములని చెప్పంబనును. ఒకద్రస్ట్రయందు వీ 

న్నము?ాం గనోపడుచు నిశ్చయము స్మరణము -సంశ్రయము మొదలగచిత్తవృత్తి దర్శ 

నమనంబడును. భిన్న భిన్న ము'లైన నిశ్చయా దివృత్తులయం దన్ని టియందు “జేక్షము7ా 

,ననువర్డి రించుచు. “అహం” నేను అని. వెవ్చంబడునది ద్ర చవ. యనంబనును. అనంగా 

“ఆనాం శృణోమి, ఆవాం స్మరామి, - అవాం నిళ్చితోమి? (నేను 'వినుచున్నాను,. 

ఫి 
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చేను స్రరించుచున్నాను, చేనో నిక్సయించుచున్నాను ' ఇత్యాది ' వ్యవహారము 
యందు (శవణాదివృత్తు లకక. వ్యవహారమునం టే పర్యవసించి, స రణాదివ్యవ। 

రాంతరములయందు జేరేయుండగా, అన్ని వ్యవవోరములయందును , “ఆహం అవ 

(నేను నేను అని సంబంధించియున్న అహామర్థము (నే నచేపదముచే వ్య క్షమగున' 

ద్రష్ట యని తాక్పర్యము. _కాగ్రక్చ భృ దశథలయం దీదృష్టు; దర్శన, దృశ్యమ 
యొక్క-_ సద్భావ మునే, సుషుప్తి వైవల్యదశలయం దీమూంటీయొక్క 'ఆభొవము 

'కెలియం జేయుచు, నన్ని దశలయం దనువ_ర్టించ్చి నిక్యమె, నిర్వి కారమై యున్న శై 

న్యము సాక్న్షీయనంబడును.' ఇట్టి సాశ్షీవైతన్యమున తార్కికులు బలాత్కారముగకై 

నంగీకరింపవల యంంను, అంగీకరించనిచో, (దప్ప? దర్శన, దృశ్యములు 'జాగృత్స ఏ! 

ములయందు కలవని సుషుప్తి పీదశలయందు లేవని తెలియుట శక్య మైయుం డదనిభావవ 

ఈదృష్ట్ర ఫ్ర దర్శన, దృళ్యములయొక్క భావములను విస్పష్ట్రముగా స్మీసృంథక_ర్రయీ బృ 

దార్ణ్యకవా మునందు చెప్పియున్నారు. ఆఅదియొట్లనినంళ్లో, “విభిన్న బ 

రాభాతి జాతిరూవ (క్రి యాదిమాక్ , నిభిన్నో ఒనుభవా జివ జ్ఞాకుర్ కానా త్స 

చరః.”” అని దృశ్యలకో ణము. డిని తాత్పర్యము, ఆశేకనిధమె ఇ ఇది యని ఆత్మ కం 

“వెలుపల భాసిం చునదియై, ఫటత్వమనుష్య త్వా దిజాతులం, సీలపీళాదిరూపములు, + చల్ 

ది శ యలు, ఘటాదినామములుకల టై, ద దృష్ట్రృ్రదర్శనములకంట. భిన్నముగా, స్యా 

భవమువల్లనే తెలియ బడుచున్న పదార్థము దృశ్యమని (విషయమని చెప్ప (బడు, 

శ్లో, స్మరణాది విభాగేన జ్ఞాతి శ్యేక త్ర త యల్ వృథక్, వ్రథతే ఒశకటాపా 

కద్భానం జ్ఞాతృక _రృకమ్, " అని. 'దర్శనల క్ ఇమ్ము దీనియర్థము: స్మరణము (వూరా 

భూతవిషయమును స్ర సరించుట, శ్రవణము (వినుట), ఇత్యాది'ఛేదముగలిగె అవా; 
ఇెబ్బంబడేద దృష్టను (అహం క్ట రన. ఆశ్రయించి వేల్వేలుగా, న నేకరూవములః 

క ప్ర కాశంజసట్టివరార ము దర్శనమనంబనశు. అనగా శతా, దీంది, యృములలోనన( 

బహిర్ని ర్హతము లగుచున్న శ శ్ర్పణాద్యంక్రకకరణవృత్రులు. mn నం స్మ 
నిశ్చతి నంశీతి రాగాదిహి రుగాత కు, అవాం రూపేణ యోజశ్వేతి స సవ్రమాతా వ 

మతః అని (చృష్ట్రలతణము. “పీనికర్థము: స్మ స రణము, నిశ్చయము, సంశ్రయః; 
శాగము, చ్వేసము మొదలగచి _శ్షవృక్తులు వేశ్వేలుగా వ్ర వ-ర్జించుచుండ, . 

యన్నిటియందును ఏది “అవారి (నేను అని నీకరూపముగా సంబంధించి కక 

వంబడుచుండునో ఆఏ (ద్రవ్రయనంబకు. 

. అప. చిదాత్త ను సామీలషని ఇక్నికందుక, | ఆతనికి అభంహారిక్యమున్ను సా 
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వాక. సర్వకారక క్రియా ఫలవిభాగాత్మక .సంసారళూన్య 
అలతి గమ్యుతే ne ౨౨౮ 
దంత, నకల మైనసాభనములు, (క్కి యలు, ఫలములు, ఈమూడు భేదములు 

న్వు యాపముగాగల సంసారము లేనివాడు చిదాళ్త యని తెలియబడుచున్నది. 

. ఈ సంసారమనునది తి త్రి పుటిగానున్నది ది, అనంగా మూండుభాగములుగల దై 

యెనంువ్నది, ఒక భాగము సాధనము. (ఆవం7గా నుటాద్యుక్స ప్ర సిక్రి దండ, చక్క కులాలొ 

ద్య్యులు సాధనములం, యా గాదులకు చరు పుఠో జాళాదులం సాధనములు.) శెండవభా 

గము శ్రీయ _(ఆనంగా ఘటూాద్యుక్చ ర్ట త్ర యాగాదులున్నుు మూ డవభాగముఫలము, 

(అనగా జలావారణాదులు, _న్వర్హాదులున్ను) ఈ మూ; డువిధములుగానుండు “సంసా 

రము చిదాత్మయందు లేదుగనుక చిదొక్త, సర్వసంసారరహితుఃడని భావము, 

అవ ఇందుకు కూతువును ఇెవ్యచున్వరు.... . 

వాక్య. కారక కి శ్రీ యా ఫలవిభాగ సామీత్యా చాత్ర నః, ౨౨౫ 

దం=ఆ, సాధనము, శ్రీయ: ఫలము. ఈమూంటికిని ఆడ్యః . సాకిమైనందున, 

శా. వెనుకచేకి ప్పిన కారక, శ్రీయా, ఫలములు మూూటికి చిదాక్శ సాకీ యె 

కంటున, చిదాత్త కు కారకాడి సంబంధములు లేవని భావము. లోకములో సాక్షీయగు 

ఇానికీ, తనచేత  చూడంబడుచున్న వ్యవవోరములోని సంబంధము లేదుగదా?. ఆలాగే 

కుదాత తృయున్ను, సంసారమునకు సాత్వీగానున్నందున, సంసారసం బంధము కలవాండు 

ఆాదని శాత్సర్యము. 

ఆన, ఈయర్థము నే డ్ శ్రరళ్లోకము పవరించుచున్నదని చెళ్చుచున్నారు. 

. వాక్య, తదాహ. cs 

 దం_ఆ, దానిని చెప చున్నారు. 

ఈఈ. స్పస్ట్రము, | . 

శ్లో (గా (గహక గ్ర గ వాణ WE హ్స్ విభా గే. యోఒనిభాగవాకా, 

పనో పాదొనయోా సాథీ వోనోపాదానవర్టితేక ౧౦౮. ౨౨౭ 

దథఎఅః- దన స్వః దర్శన, దృశ్ళమాలమూూ?టియ క్క -భేదమునం దె్యంయేదము 

కనివాందైయుండి; వానిఖోవాఫావములకు సామీగా, నండునో, అతను: హేయోపా 

బ్యురూపమైన సంసారము లేనివాం డై యుండును. . 

ద దువ దర్శన, దృశ్యములమూటిని . వీది. తౌ నొక్క. టిగానుండి బ్ర వక. 

ఐం శేయన నాద ద్రష్ట దర్శన, దృళ్యమ లయొంక్కం నక్తను ఆన త్తను సాక్షా 
mr 
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నుండి చూచుచుండునో, ఆచిదాక్శ తాను సాక్షీగా నున్నందువల్లనే "హీయోసా 

జేయరూపమైన సంసారముయొక్క_ సంబంధములేనివాం డై, కేవలముగా నుండును. . 

అవ. తార్కికులుచేయు నాకేవము ననువదించి వరివారించుచున్నా రు. 

ఇవ" గాహశకా వాశన్టి ్రై/హాకాదిని క్రై మెన లాహ దిభావాభావ విభాగ 

సిద్ధిః కస్తా న్నేతిచే త్త "శదాహ. ౨.5౮ 

దం. ma ద బ్ర హ్టైదులయుక్చ. సతాొన త్ర తవిఖాగము సిద్ధించుట, యుందువలన 

దులయం'చే యుండగూడదన:7 దానిని చెచ్వచున్నారు. 

ఛా, (ద ప్రాదులభావాభావములు, సావీ, చైతన్యము లేనిచో సిద్ధించవు, కావున 

దష్రాదులనీథ్ధికి (వ్ర, కాశమునకు) సాధకముగ సాక్షీ మైకన్యమున్నదని సాధించుట 

యము 'క్రముశాదు. దృష్టాదులభాచాభావములు వాని చేత్ర చే సిద్ధించుచున్న వి. సాక్షీ చెత 

న్యముతోటి వ్ర వ యోజన మేమి? అని కొందబు తార్కెకు లా ంచెదరు, ఆది యుక్త 

ముదా లోల ము_త్సరముబే ఇెచ్పంబడును. | 

న్లో, స్గసాభనం స్వయం నస్షః ననాళం పె త్తస్టభ్నాన 

అత ఏవ న వాన్వేషా ముతోఒసా భన్న సాషీక౬. ౧౦౯. ౨౨౯ 

దం-అ. నళించినవాండు. తొను లేనందువలన, సాధనమున్వు తననాశమును 

ద్ర 

ఛొను తెలియంజాలండు. అన్యులయొ క్క. సాధననాళములనున్ను  ఇెయింగంజాలండుం 

అరదువల్ల నే ఇది తనకంకే భిన్న మెన సాతీగలది. 

తా. ద్రష్ట్రగాని దర్శనముగాని, దృశ్య (ముగాని ఆను నళ్లించినపి దవ తాను 

'శేకసోవును గనుక, తాను జేనివలన పుకునో, ఆసాధనమును, తనకు నాశము నీల్హా 

గున కలిగానో -దానిని యెజుంగ(జాలండు. తాను శేకపోపుట'చేతే అన్య పదార్థముల 

సాధననాశములనున్నే యొటుంగజాలండు. నువు వీమూర్భాదిదశల యందు ద్రహ్రాదుల 

నాశము మనకందజికు ననుచ్ధవసిద్ధ మై యున్నది. కావున ఈప్రగళ తమకం ౭0 భిన్న 

మైన సట వౌకర్యను కలె వెయున్నవని నిశ్చయించవలయునిస “భావము. 

వ. పఫూర్వవతవాది మరల యాటేకించుచున్నా (డు, a 

వాక్య గా .గావాశాబే రన్వసాతీ. పూర్వకత్వ సిద్రేః స్వసాతీ. 
ణోపి స సన్యసాతీ. పూర్వకత్వా దనవస్థా. ౨౩౦ 
దం-ఆ. ద్రష్ట మొదలగువానికి మటియొకసాకి పూర్వమందు కలిగియున్న టుల 

“సిద్ధించి దినందున,' 'సాతీ వైతన్యమునకున్ను, నుజియొకసాజీ వైతన్యము ఛూర్వమందు క కలిగి 

: యుందును. గనుక, అనవస్థాదోమము సంభవించును. — . 
om 

" 
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శా. సర్వమును జూచుచున్న ద్రక్ట్ర సాడీచేతం జూడంబడుచున్నందున దృశ్య 
మని ఇెప్పేయెడల, ద్రష్ట ష్ర్రదర్శనాషల నన్నిటిని, (వ,కాశింపంబేయుచున్నసాథీ, 

యున్ను మజయుకసాీ పేల వ్ర,కశింపంబేయంబడునని వెచ్చపలనీయంండును, ఆలా 

గునచెప్పిన రోరాసాకీ మటియొక సాకీ చేత, ఆది యింకొక్కుసాత్నీచేత వ్ర వ కాళింవంజే 

యంబడునని అనవస్థాదోషము సంభవించును గనుక ద్రషకో స ప్రశ శక మైన నములీయొు . 

కసాశ్నీ కలదని వె వృందగదని భావము, 

అవ, ఆర్నేవషమును పరివారించుచున్నారు, = 

వాక్య. ఇతి చే "త్త న్నసాతీణ' వ్యతిరిక్త క పాత్వన వేత; 
త్య్వాత్. ౨౩౧ 

దం-అ. ఇటులనని యంటిరా, సాకీ చైతన్యము తనకం"క ఖిన్నమై సాధన 

మును అపీడీంచనందువలన ఆలాగున చెప్పకూడదు, 

శా, సాక్షీమైకన్యను శోద్ధచి ద్దూపమెనందున స్వయముగా వ్రకళించునుగాని 

తనకంయకే మజియొకచానిని యసేజీంచి వ,కాశించదు గనుక, అనవ స్థా దోషము సం 
wy 

వించునని యూ శ్నేపించందగదని భావము, 

వాక్య, అత ఆహ. ౨౩౨ 

దం=ఆ. దానిని చెవ్వచున్నారు, ల 

తా, ఉఊ _త్తరశ్లోశములో నీయర్థమును విశదముగా వవ స్వురున్నారని భావము. 

ల్లో థీవన్నా " వవ తే నీది నూళ్తా నిసా దవిక్రియ్కం ౨. 
నింపేకు మే వే కమ్యైవ సిద్దం త్వ సిన తు స్వయమ్.౧౧౦.౨ 593 

.. దం =అ, చిదాక (సాతీ చైతన్యము వికారములు లేనిదైనందున్క -అంకశికరణ 

మువలె నలయె కదానివలన సిద్ధిని (ప్రకాశళమును ఆపే శీరిచదు. ఆన్య వస్తువులు నిర 

' పీతోవస్నవును అ" శ క్రీంచియే కద్ణించునుగాని స్వయ మగా సీద్ధించవు, 

తాం అంతక రణా దులన(గా ద ప్ర ్రడర్శనదృశ్యమాలు “జడములై నందున శాము 

న్వయ మగా వశ శింవ(జా లక సౌటీ చైతన్యము న పీ క్రీంచి ప్రకాళించుచుందును. 

సాకీ చైతన్యము తోను చి చిద్రూ,పమైనందున, స్వయముగా ద్రక్షాశించును గావున అంతః 

కరణాదులవలె మజీయొకసాతీ వైఠన్యము నే పీకీంచదని థానము. . 

అవ, ఇంకను. ఇదివ 0కు. సాధించిన ఆత్లానాక్షల ఆన్యోన్య ఆధ్యానను 

యొక్క ఫలము నుపనంవారించుచున్నారు.--.. ల! 
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వాక్య, యతో గ్రాహ శాదిషాత్త భావోఒనిబంధనవవతస్తా 

దన్యయవ్యుతి శకాభ్యాం విథజ జెస్ట్ నాత్మ నః స్వయమ్. - 

దం..ఆ. నీకారణమువలన దృష్ట మొదలగువాటియోందు, ఆక్క బుద్ధి c 

నిమి త్రముగా కలెయంన్న దో, ఆకారణమువలన, అన్న యద్యశి'రేకములచేక, 

కంటు వేటుగా విభజించి నీవు, అని ముందటణిక్లో కముతో నన్వయము , 

శ్లో, ఉత్పత్తి స్థితినాశేమ ూఒనగ త్రైవ న ర్రతే, 
జగతో=నికారయా'వెపొ తమన్నీ తి నసళ్వరమ్. ౧౧౧ 

దం-అ. వ్రృసంచముయొక్క- ఉత్ప త్తి, జ వినాశములయం బెవ6న 

రమైన క్ఞానస్వ రూపముతో నే వర్థించుచున్నాండో ఆ ఈశ్వరుండను చే. 

రయయొటుంగుము. నశించేషదార్థముల నెళుంగకుము, 

తా. ఇదివటికు చెప్పిన్నవ, కారము ఆతానాత లకు, అన్యో న్యా ధ్యాస 

గియున్నందునను, జడములై అనాత్ర శైన దప్ప లి! దర్శన, దృశ్యములయందు 

నేబుద్ధి అజ్ఞానముచే చేర్చడియున్నందునను, సాకీయైన చిదాత్త్మ (దృష్ట ద? 

ములకంశే విలతణమెై శుద్ధ మైనదని యుక్తులచే నిష్కర్షించి, అట్టి వసా 2 

వైన సవ, ప్రవంచము ఉత్పతి త్రి స్థీతివినాళములని నొందుచుండంగా తాను నినా 

'క్టానము న్వదూవముగాగ లయను 1 యేపర మేశ్యరుందుగలండోఅట్టిపర మేశ్వర 

తెలియుము,. నళించిపోవున్వ భానముగల దృష్ట, దర్శన, దృశ్యములను జనని 

మని భావము, ఈళ్టోకములోని మూండవపాదములో నొకయశర మధికము 

దున సీ ప్త త్రము “భురి గనుష్టువ్ ఆని చెప్పవలసి యున్నది. భర తాచార్యు 

భురిక్ అనే ఛందములు జేద మం దే కాదు, లోకమందుకూ డా కలవని వె 

రు గనుక నిచ్చట. ఛందోభంగదోషముకలదని కొందజు చేసిన యా సేవము 

సీత్రము, 

అవ. “తమస్వీత్య'వేహి' ననశ్వరం (ఆయిశ్వరుండను నే మ్రైలినని " 
నళించుదానిని నేనని తెలియకుము) అని వూూర్యళ్లోకములో "చెప్పినందున 

నిత రయెనవన్తువుకలదని యంశీకరింపంబడినది గనుక అచెషతమునకు హోసిక 

కించగా వరివోరమును చెప్పుచున్నారు. అ 

. వాక. స తస్ఫిద్ధా త్త నాతని ప్రతిబింబీతా ఏీబూరిత ని 

కాత్తా ననవభోధోశ్రేతరేతర స్వాభావావేతు సిద్దణా 
ల్స్ ప్రకక్నాసిజ్డే రనొత్త తృనో ద్వే కేంద్ర ద జాలస్వం. య వ సల 
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న్లో, నస్సయం స్వస్వనానాత్వం నాగవ త్యాత్మ నాయత;ః, 
Cyn ళా 

నోభాభ్యా మవ్యతః సిద్ధ మదై ఏతం డై పతభాధయా. ౧౧౨. 

దం-అ,' ఆక్మ భిన్న మొన బె వ్ర వ ప౧చమునే ఇంద్ర, జాలము స్వతస్ఫిద్ధమైన ఆత్మ ఆత. 

చెకన్యము చేత ప్రతిబింబింవంబడి అనిర్వ చేయ మైన ఆకనీస్థాజ్ఞానమువల్ల నదయించి 

అన్యోన్య స్వ భావము నపేక్షీంచి సిద్ధించుచున్నందునను; స్వయముగా సిద్ధిం చనందునను 

అడ్రా పక వృ పం చేంద్రజాలమునకు భేదము యేకారణమునవల్ల తనచేకను లేదో, చూ 

మువల్థను లేదో, శరకిజేతను లేదో, ఆెహేకువువలన భె బె వ్రతనివృల తిచేత అద్వైతము 

సిద్ధమై యున్నది. అని వాక్యర్ణీ'కముల్ల కొక్క-శే యః యము. 

తా. అజ్ఞాన నము ఆపాఠముగా కనుపడుచున్న జేగాని, విచారించగా శేని చేను. 

ఇదిగాక స్వతస్సిద్శమై పరమార్థ మైన ఆత త్య చైతన్యముయొక్క_ ప్రతిబింబము. కల్యదైయు 

న్నది: ఇట్టి ఆజ్ఞానముచేత నై పక పృవంచము పుట్టింపంబడినది.. అందుచే ద్వైత, 
చము ఇం ద్రజాలమువంటిది. మజీయును దై సతమనంగా భేదము ఇది పరయా న్్ 

పేక్షీంచియుండును. ఇది యన్యోన్యా శ యదోవషమనంబశు, అనంగా ఘటము 

వటముకం కే భిన్న మైనది. ఆనేవ్య వహారమునం కు, భుటమునందు గలభేదమునకు వటము 

వ్ర రియోగియనంబడు. ముందుగా ఖుటమువనందు భేదము సిద్ధించి లే వటమునకు ప్రతి 

యూగక్వము సిద్ధించును. వటమునందు వతి మోగిత్వము సిద్ధించి లేగాని నుటమునందు 

భేదము సిద్ధించదు. ఈవ, కారమే ప్ర పంచము (బహ్వాకంకే భిన్నమ చేవ్య వహారమందు 

ప్రవ పంభకునందు గలభేచమునకు. అహ వ్ర, తియోగయేకం బడు. ముందుగా ప్రవంచము 

నందు భేదము సిద్ధించిన నే బ్రవ్హాయందు' (ప్రతియోగిక్వము సిద్ధించును. బృహృయందు 

పృతియోగిత్వము సిద్ధించిన చే ప్ర, ప వంచనుందు 'భేదముసిద్ధించుననుట అన్యోన్యాశ, య. 

దోషమునకు. అర్థము. ఇట్టి యన్యోన్యా శ శ యదోషము క వియున్నందునను, అజ్ఞానము 

చేశ కల్పింవ* బడినందునను, ఈటె షకప్ర వంచము తాను జడ మైనందును తనయొక్క భే . 

దమును తానుసాథించుకోజాలదు. జడమైన చ బరచమునకు, అజడమైన చిదాక్య కునం 

బంధములేన్గందున చిదాత తృచేకనున్న ప్ర వ వంచమునందు "భేదము సాధింప బడదు. చిదా 

ప వంచములకు సంయోగనమ వాయాది. సంబంధములు సంభ వించవు గనుక నే చిదా 

త్యవ్ర,వంచములంరెంటి చేతనున్ను ప్ర, వ పంచముయొక ,- భేదమే సాధింవంబడదు. కనుక్క ఏవి 

ధమునం. జూచినను చె దైపకప్ర వంచమును సాధించే (వృమాణము లేనందున దై కక పృవం 

చము సుతరాం గుచ్చ మైయున్న దీ. చె క్రషకణాన్యమై అద్వితీయ రమారమెన బవ 
pu ఆ 

న్యారూవము ని ర్చాధకముగ సిద్ధించుచున్నదన్ని భావము, . ల. 
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ఆవ, చిదాత యందు _కరృళ్నాది ద్రైషక పృపంచము లేదని ెపి ప్పి నందుకు 

ఫో ట్రతివాక్యమును ప్ర వ 5 మూణాము గా నదవొరించెద మని చెప్పుచున్నారు. ద 

వాక్య, యఫోశ్వార్థ ప్ర వ తివ త్తి దృఢిమ్నే శుత్యు దాహరణో 

వన్యాసః (క్క్ క యత్ ౨౩౮. 

దం=అ. ఇదివజకు చేసి స్పినయర్థమును నిశ్చయముగా తెలియుటకోొ౭ంక్రి శు తివా 

క్య్యోవన్యాసము చేయంబనుళు. 

తా, స్పష్టము, 

న్లో. నిత్యావగతిరూపత్వా తార కాది ర్నచాత్త న్స or 
అస్థూలం నేతినేతీతి న జాయత అతి శ్రుతిః ౧౧౩. ౨౨౯ 

దం-అ. చిదొత క స్వరూవకు నిక్య యమైనళ్జానమే న్వరూభముగాం. గలిగియం 

న్నందున క్ ర్హృృత్వకర్శ త్వాది వికారము చిదాత్తవ లేదు, “అస్థూలం” అశ త్ర తియ, ౩ 

“శీలినేతి అనే ఫ్రతియం “నజ్రాయ తే అశే వ్ర 5 తయును ఈ య ర్థమును ఇచ్యుసున్నవి_ 

లా, ఆక్రశే తత్త్వము నిమ్క-శంక శోద్ధ వైకన్యస్వరూపుం డై యాన్నందున, ఆయా 

త్త కుక క్భృశ్యాదిని కారములు కొంచెమైననులేవు.' అస్థూలమనణ్య పహ, స్వ”మిత్యాదిశ్రు, 8 

వాక్యమును, “స “స వష చేతి. చీత్యాకా ఆశే శ్రుతివాక్యమును, సాయే మ్రియతే 
వా వివళ్చిల్ ” అచేశఠవల్లి శో వ్రుతివాక్యమున్న ఈయర్థ మును విశదముగా చెప్పుచున్నవి 
గనుక ఆత్త్యత్వము క ర్త ర్త శార్టపేధర ర శరాన్యమని, మేము'చెసి ప్పిన విషయమును నమ్మవలయం 
నని భావము. అతీరవని చెవ్చంబడినవరబ్రవ్లా స్థూల మైనదిగాదు, సూక్షమైనదికాదు, 

పొట్టిదిగాదు. ఆనా స్థూలాది దేవాధర్శ ములు గలదిగాదని .యరము. ఈశెచ్చంబడిన 
యాత్త ఎమూర్తామూ ర్త ర్రములు లేనిదని తాత్పర్యము, మరిన్ని సకలవిశ్లేషశూన్య మనియ ర్థ నము 
అసంకుచితళ్ఞాన స్వరూపుడై డెన ఆత తృపుక్టేవాండుకాండ సశించువాండు కాండు, అస్ంగా 

జన్గాదిషడ్భావవి వికారములు ేనివ+ండని యర్థము. 

ఆవ. చేహాదివదార్థములు ఆ ఆత్మ కంటే భిన్న మని చెప్పినందులకు ఫలమును చెద్లూ 
చున్నారు... . 

నాక. సర్వస్యాస్య గ్రా, గాహకాబేః చె థై పరచ ంచస్య ఆక 
నవబోధ మా త్రోహోచానస్య స్వయం నేద్దు ముశొకక్ట 
శ్వాత్ ఆత తృసీజ్ది శ్చానుపాటీయతాషల్. _ ౨౪౦ 

దం_అ, ఆత తనిస్థ మైన అజ్ఞానమే ఉపా దాన కారణముణాగల సకలమెన క 

ద్రష్ట మొదలగు భేద వపంచము స్వయముగా. సిద్ధంచుటకు శక్యము గానందువల్లినున్ను , 
ఆత సిద్ధిం రచిన దనుట అంగీకరించ c దగ్గియంం డన ందువ న్లనుః 
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క. ఆత తనే న్నివార్యంతే బుద్ది చేహ. సుటాదయః, oe 

సష్టగోచర కల్పా స్తే స్తే విజ్ఞేయాః పరమార్థతః. “౧౧౪. ౨౯౪౧ 

దం-అ, అంతఃకరణము, కరీరము, ఘటము మొదలగువస్తువులు ఆత్త వలన నిశ్వ 
యముగా నివారింప బడుచున్నవి గనుక ఇని వాస్తవముగా -ఆజివ ఇంద్రియముయొ క్క 

విషయములవంటివని 'తెలియందగినవి. అని వాక్యస్టోకముల కొక్క కు యనథశయము, .. 

తా, దష దర్శన దృశ్యరూవమెన వపంచమంతయు నాక కనిష్థాజ్ఞనము చే 

తనే కల్పింవంబడినందున జడమైయున్నది. కావున తనంత తాను సిద్ధించణేరదు. ఆక్క 

చైతన్య మసంగత మైనందున ద్వైత, వవంచమును సీద్ధింపం జేయదు.. కనుక జడమైన 

పృవంచమఃనకు మిథ్యా తము నిస్సంశయముగా సిద్ధించిన. ఇదిణ+క. ఆంత! క రణమా, 

జేవాము, ఘటము మొదలగు ననాత్మ వదార్థములు చిచా కృస్వరూపములో. బేరినవి శావ 

నిన్ని, చిదాక త్ర సంబంధములు గావనిన్ని నిరేకరిం చినందువలన, _బుధ్ధ్యా నాత్మ వచార్థము 

లును; ఆణివఇం, ద్రియము, ఆజ వవిషయ ము యేవ క్ర*రము మిథ్యా భూతములో ఇమ్రకా 

రమే మిథ్యాభూ కేములని తెలియవలయు. అనంగ నిం చ్రియము . _లెదని వాటియొక్క. 

విషయములైన శి చాదు'లై దని లోకములో ర్రనిద్ధమాలై "యున్నవిగాని ఆజవబంద్రియ' 

న్కు దానియ్యొక్కవిషయము మణటియొకటి కలదని ప, సిద్ధి లేదు, అందువలన ' 'ఆవిమిథ్యా 

భూతములు, అటువశెశే అంతః కరణాద్యనాత్ర కృవదార్థమలున మిధ్యాభూతములే నని 

భావము. 

అవ. పేయీ+! అంతకికరణాది జె దై కృప వు పంచము వ వ్రశ్యమాదిప్ర, ,మూణములచేత వ్ర, కొ. 

శించుచున్నదిగదా! ఇట్టిదె చై కతృవ్ర వంచము షష్టేంప్రియళుల్య ప్ర న వరచమని, షే 

యవిషయతుల్యమని 'యేలాగున' చెప్పవచ్చునని వూర్వవాది శంకించుచున్నా (డు, 

. వాక. కుతో న్యాయ బలా దేవం నిశ్చితం. ప్ర వ తీయళథే యస్తాత్ . 

'దం=అ. నిశ్చితమైన వ్ర ప్రపంచము. యు క్రిసామర్గ స్థ్యమనేత. సవ్ర చ కార మెందు 

వలన తోంచంబడుకు?ి. . 

ఇ, ప్రక్యతము శాన్నించుచున్నందున బొ స్తవమని నిశ్చయింపబనుచున్న 

ది దె్వశవ్ర, వ,వంచమును యు _క్లిబలముచే మిథ్యయని యొట్లుచెప్పనగు! యు క్రికంరేవ ర్రక్య 

క్షము వ వృబలముకదా? అని భావము. 

_ అప నీద్ధాంకవాది పరివారమును చెప్పుచున్నారు. 

శ్లో. నిత్యాం సంవిద మాశ్రిత్య స్వతః సిద్ధా మవిక్ర్రి యామ్, 
సిద్ధాయంలే థి యూ బోథా. స్తాం శా, య శ్రీక్యే ఫటాకయః ౧౧౫. 

94 . 
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దం_౪, ఎందువల్లననంగా, నిత్యమె స్వతస్సిద్ధమై. .నిర్వి కారమైన వైతన 

నా శ్రమించి బుద్ధియొ క్క_ వృత్తులు వృకాళశించుచున్న వి, ఆవృత్తుల నా శో చ్కయించి జ 

దినిషయములు ప్రకౌళించుచున్న వి, 

శా. ఆక్ర చెకన్ధము నిత్యమె, నిర్వికారమై మటణియొ కవ కాశ కమం నో 
శ నఖ ఇ * 3 చక స్వందీముణా ప్రకాశించుచున్నది. ఈయర్థము 'యత్సాక్షా ద్భ్ర)వా ఆశే 

యును ఇందుకు ఆనుకూలమైనయం క్రియును వతి పొదించుచున్న వి. ఇట్టి స్వయం é 

శమైన ఆక చెతన్య మునందు ఆవి వేశమువేళ నధ్యపసింవంబడినందున ఆంత; 

వృత్తులు నస్వయము౫ా ము, కెళిం+ఎచున్నవిగానిస్వయ ముగా భాసీంచుట లేదు ఇ ట్టిఆ 

కరణవృత్తులయందు సంబంధించినందున భుటాదివిషయ ములు ఆవరోక్షములు7ా న; 

శీవల జడముశైనందున వాస్తవముగా నవరోతములుకావు గనుక శ్రుళులచేతను,; 

కాలయు క్లులచేకను, బు స్టా ర దివిషయ ములు మిభ్య గా నిశ్చంయింవ6 బడినందున 

షమేం ది, యతుల్యములే యని నిశ్చయముగా నమృవలయంనని భావము. = 

అవ. వ ప్రవంచమిథ్యాక్వమాను టవసంవ *రించుచున్నారు ౬ 

వాకష్టి. యస్తా న్న కయాచిదపి రవుక్వాత్మ నః కారకత్వం, 

క్ర శ్రి యాత్యుం, ఫలత్వంచ ఉపవద్య తే తస్తా దాత్మవస్తు యా 
ఫాత్త్యా నవబోధ మాత్రే పాదాన తా న్న భనీవ రజో 
భూమతుపార నీహార న్లత్యా ద్య భార్టిసో యథోకాత్త 

ని సర్వోయం క్రియాకారక ? ఫలాత్తక సంసారః అహాం 
మమత్వ్యం యఫక్నే "నా నాది మిథ్యా ఛ్యాన ఏవేతి సిద్ధమ్. 

దంంఅ నీకారణమువలజకానొక యు కి చేకనుసు+డా చిదాక క క ర nt 
౧ అ అజ్ అటి 2) 

శ్రి, యాత్వము, ఫలత్వము సంభవించదో ఆ కారణను వల్ల ఆత్మతత్త ్వ్వమురొ 

యాథార్థ్యమును తెలియకపోవుట మాత్ర, మే (అజ్ఞానమే కారణముగా కిగిరో 

దున్క సకలమెన క్రియా కారక ఫలారూపమైన ఈసంసారమున్ను, అనాం కారవ 
రృవ్ప యత్న సంకల్పాదిధర్మములున్ను ఇదిప౭ికు నిరూపింవం బడిన సచ్చిడానం దరూ 

పరమాక్త్శయందు పరాగము ధూమము, జలశీక రములు, మంచు, సీలక్వము మె 

నవి ఆకసమునం దధ్యవసిరంచ: బడినటుల ఆధ్య పసించః బడిన వే నని సిద్ధమైనది. 

తా. ఏయు క్రి విబారించిచాచినను చిదాత్మ యందు క ర _కృశ్య్వాదిసంసారభః 

వాస్తవముగా కలపని శెవ్యట ఉభపన్న మై యుండలేదు. ననుక, శ్రీయాశారః 
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రూపమైన ఈసంసారమున్ను , అవాం కారమమ కర ప 'వ్రయల్నేచ్భాదిధర్య ములున్ను 

నిర్వి కారమె, నిక్యమై, శుద్ధమైన చిదాత్తయందు మిథ్యగా నధ్య పసీంవంబడియున్న పని 

నిశ్చయింష( బశుచున్న ది. ఈవిధమున నధ్యవసించుటకు కారణ మేమనంగా, ఆత్మ వస్తువు 

యొక్క యాథార్థ్యమును "తెలియక పోవడమే ఆనాద్యజ్ఞాన మే కారణము, లోక 

ములోనున్ను కొందజు అవివేకులు, స్వచ్చ మైన ఆకసమును జూచి దానియందు ధూళి 
ధూమాదివిళిస్ట్ర శ్వ మునో నీలపీ తాద్యా శారములను, ఆకసముయొక్క స్వరూపమును యథా _ 

ర్థముగా తెలియక ఆయజ్ఞానము చేత నధ్యవస్ంచుచున్నారుగదా? ఆప్రకారమే చిదా 

క యందునో 3 రృళ్వాదివ వ వంచము నారీ పించుచున్నారని భావము, 

వాక్య, ఇమ మర్థ మాహ. . ర 

దం౦ం=ఆ, ఈయర్థమును చెప్పుచున్నారు. 

తా, ఈవాక్యములో చెప్పంబడినయర్థము శ్లో శోకముతో, విశదము?ా ఇెచ్చంబడు 

నని భావము. 

న్లో, అహం మిథ్యాభిశా పన దుఃఖాక్రా కద్భుభుత్సయా, 

వ్రత; శ్రూతిం తయా నెతి త్యుకో. శవల్వ | నూస్థిత ౧౧౬. ౨౪౬ 

_దం-౪, అవాంకారమనే మిథ్యాపవాదముచేత మభిమగ యన్న చాండై 

చిదాక్త్మ దొనినెటుంగవలయున చే ఇచ్చచేక శ్ర ఫో రిని యా శృయించినవా(డై ఆశ్రుతి 

వేత ఇటువంటివాండవు కాదని 'ఇెప్పంటిడినవా/డై స్వాస్థ హను పొందును. 

తా, లా*కములో నొకపురుషుండు నిర్దోషి గా నున్న ప్పటికి, , మిథ్యావవాదమును 

 బోంది మిక్కిలి దుఃఖించుచున్న వాండై ఆమి థ్యాపవాదము తనకు వీలాగున చ్రాక్తిం 

చెనో 'తెలియందలంచి; తనకు మిక్కిలి విశ్వాస పాత్రమైన తల్లినిగాని, . శం డి డ్రినిగాని. 
యా శ్రోయించ్చి చారివలన సీవు ఇటువంటివోషము గలవాడవు గావు, జనులు అజ్ఞానము 

చేశ 'ఫోయందీదోషము నారోకించిచారు. 'అనిబోధిర్ణిప (బడినవాండై, దుకిఖమునువదలి 

న్వస్థతనొంది సుషోంచును, ఆప్రకారమే చిదాత యును తాను నిత్యము నిర్వి కారు6 

డైయున్న వృటిః ఆనాద్యజ్ఞానముచేత తనయందు. ఆలో పీంపంబడినందున బహుదుః ఖ 

“ముల ననుభవించుచు ఈయవాంకారాదికము తన శీలాగున తాకి ప్రించెనో తెలియవల 

 యానని, విశ్వసించతగిన శ్రు కు తిని ఆశ శ్రాయించగా జతి చేశ్యాళ్ళా, అగృవశ్య్యో నహీ గృ 

వ్యా లే ఇళ్యాదివాక్యముల చేశ చిదాప్త కు సర్వదుఃఖ ములను వరిత్యజిం చిరమానందరూ 
వ మైన  స్వస్వరూ మును ఫొంది శీవలుండై యుండునని భావము, 
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అవ, పయో! శ్రుతి వాక్య ముయొక్క- బోధ చేత చిదాత్త శ శైవల్య్య యు నొందునని 

వ్పితే శ్రతివాక్యము దాని నువ బేళిం చునట్టి గురువున్ను యథారనును వివవ్సపలయును 
గజ? శ్రుతి వాక్యమున్ను గురువున్ను మిథ్యలై నయెడల, దుఃఖనివ రక మైన భభథ్యా 
జ్ఞానము ముముత్సువు కేలాగున గలుగును? య థార్థవ స్తువువేత యధథాడ్ల కా ణ్యువు పుట్టునే 

గాని ఆయ థార్థ వస్తువుచేత య థార్థవన్తువు పుట్టదుగ చా! రకము బాం నన్నా వాన్తవ 

భూమజానము చే వహ్ని జ్ఞానము గలుగునుగాని, భాస్సథూమజ్జాననాం ఇకీత యథార్థధూ 
ముక్తానను కలుగుట లేదు, కావున శు శ్రుతి, గురువులు యథార్థమని ఇెచ్పు వణ యును. అం 

దుచేత అజ దై కకమునకు హానికలుగుచున్న దని వూర్వవతవాదీ శంకించ 7ా వగహోరమును 

చెవ్వుచున్నా రు. 

వాక్య, తస్యాస్య ముముటోః శ్రౌతాద్యచసః  సర్జిక్నూ దును. 
తో త్వారిత నిద ద్రస్యే వెయం సకోశాన్థా ప్ర ప మాజా యము తే.. 3 2 

దరి=ల, ఆ ఈముముత్యువునకు శ్రతిసంబంధమైసవాళ్ళమువలన ణు ఇవ్వ మందు కను 

పడీన నిమి క్రముచేక నివారింపంబడిన ని దృకలవానికివలె యా నిశ్చయ: అకక బడీనవిషయ 

ముగల యథార్థజ్ఞానము పుట్టు చున్నది. 

+ లా, లం కారొదిదోషము లేలాగున ప్రాకి పించెనో యెఆజింగు 3 ఇనా వుని నివ గ్రింనం 

జేీసీకొన తలంచి, శ్రుతివాక్యముల నా శృయించిన ముముతువునకు “ఆత _శక్త సమసీ త్యాి 
శృుతివాక్యముల కేత ఆక త ర్త విషయమైన య థార్గజ్ల్ఞాన మే పుట్టును... ్రుతివాళ్యము 

దాని నుషదేశించిన అచాధ్యులు. అయ థార్థమైనవ్చటికి వాటివలన యి ఇకా జ్హ్రజ్ఞునము పుట్టు 

టకు విరోధములేదు. ఎటువలినన గా నిదృబోవుచున్న వానికి న్వవ్నమయుంలటా* నర్నవ్యా 

శ ఘాదులు కనువడ టచేక, ఆనిద్ర, నివర్థించి భయ కం-పాదులు కలంగమ శచయున్న వి, అచ్చట 

స్వవ్న దృష్ట్రములై న సర్పవ్యాష్రాదులు మిథ్య లై నవ్పటికి జాగ,దవస్థ తా సూడ ననుఖపం 

వ(బడుచున్నందున భ యకం పొదులు యథార్థములేగదా! అటులే . డ్రా తె.యును ఆధా 

ర్యులు మిథ్య శైనప్పటికి వాటివలన క లిగినజ్ఞానము యథార్థమే కానగన మో ఎ శ్యొచార్యులు 

మిధ్య లై నందున ఆగ్రా ప్ప తమునకు హానిలేదని భావము. ' 
hee 

ఆవ. వేదొ౦క వాక్యములవల్ల చెట్టియథార్భ్ఞానము కలుగునో ఇ ఇక్టుచున్నారు- 

“న్లో, నాహం న చ మమాత తతా ర్సర్వదా నాత తృవద్రై తః, 

ఛానావివ తమోాఛ్యాసోఒపవ్నా వళ్చ తథా మదం. ౧౭.9౮౮ 
_ దం-అ. నాకు జ్ఞానముమౌా త్ర మే స్వరూ వముగా గలిగయంన్న్నా దాతమున' "నిచ్చటికిని 

జీను ఆనాత్ర క నంబంధములేని వాం డను. సూర్యునియందు అంధకార మం హోము; 
వము | అప" దముప లె, నాయందును ఆవాం కారము లేదు, నుమ'కార ముం "జీ చ 
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తొ. సూర్యునియందు అంధకారము ఆరోపించంబడినటుల విళుద్ధజ్ఞానస్వరూపు. 

డైన నాయందు ఆవాం కారాదు లారో పింవ( బడినవి. అవి నివ శ్రించగశే, జీను నకల 

విశేషశలాన్యమైన శేవల చిదూ న్రూపుడచే నని యథార్థజ్డున ము కలుగు చున్నది. ఆవాంకా 

రాదులయు క్క. నివృ _శ్రియున్నో కల్పిత మెనందున, Ww క స్వరూపము నిర్వి శేషనునుటకు 

వితరోధములేదు,. అనంగా ప్రచండ వ్ర,శాళముగల సూూర్యబింబవందు అంధకారసం బం 

ధము కాలత్మేయమందుకూడా లేనందున, 'సూర్యునియం దంధ కారముకలదని ఇెవ్వుట 

యాను యెటుల మిథ్యయో అటులే. చిదొక్ర యందు అవాం కారాదులు కలవని, లేవని 

శొవ్వట మిథ్యయు నని భావము. 

అవ. ఈ ప్రకారము ,శ్రుతిన ఏతివాక్యములను వినుట వేత అవాంకారమనుకో . 

రాడి సంసారము నివ ర్గించగా అంతకుమునుపు సాంసారిక నుఖలేళశములవే నాకర్గిం, 

నంబడిన 'చిత్తముగలిగి యింశతశాలము (చ్రవుత్తుండ వైయంంటిని, ఎ౦తకస్ట్రమువడితి "సని 

తత్త్వవేత్త మిక్కిలి వరితాపనును పొందునని చెప్పుచున్నారు. అ. 

వాక. సోఒయమేవం వ ప్రతివన్నస్వభావ మాత్తానం వప్రతివ 

న్నో౭నుక్రోశతి,. ౨౮౯ 

 దం=అ. ఆయీముముకుపు యాప్ర కారము సిశ్చయింపం బడిన స్వభావముగల 

సస్వరాపమును 'తెలిసికొనినవాందై 'ఫేదమునొందును. 

తొ, ముముత్షుపురువుండు సాధనచతుష్టయ సంవ వ త్తిఫ్రూర్వకముగా సద్దురుసన్ని 

భానంబునకుం బోయి చేదాంళమనావాక్యము 'లుపజేశింప(బడి నిర్విశేవ చిన్నాత్ర పరబ, బ 

వా నేజే నని సమ్యక్ జ్ఞానముకలవా డై డె గలించిన కాలమునకు తనకు కలిగిన యార్థత్వ 

. మును ద్టేశించి యోాలాగున వరితపించునని భావము. 

' ఆవ వీమని వరికపించునో శవెవ్వుచున్నారు.- 

క్ల య్ త్వ్వన్యేతి సాటోవ 9 కృత్స్న దై వత్ నిషేధినీమ్, | 

కకోరయంతీం సంసార మయ్య శే" వ షం న శీం శ్ లిమ్. ౧౧౮. 

ద_ఆ, సంరంభ ముతో కాడుకొన్నటుల, సకలమైన టై కద్ వంచమును నే, 

ధించునదియు, 'నంసారమును ని రౌకరించిన సియం నైన “యత్ర క్వస్యి. అనే శ్రుతిని 

యేలపినకపోయితిని? . 

తా. “యత్ర త్వస్య సర్వమా త్తైవాభూల్ కల్శేన కం వశ్యేల్” అనే శ్రి 

ప్రవంచమంతయ మిథ్యయని, అవాంకారాదిసంసారము శాలత్రయమందుకుంగా. 



"270 నై స్కా ర్స $ సి ద్దీ 

ఆకయందు లేదనిన్ని నిశ్ళంకము గా ఘూోషించుచున్న దే, ఇట్టి శ్రుతిని చేను ఇం? 
దు నీలవినవైతిని వినియుందునా! ఇంతయనర్థముల ననోభవించక చేయుందునని 

వరితొవమును పౌందునని భావము. 

ఎవ్వుడు ఈముముత్రువునకు సర్వముచి దాత్ర, గానే భాసీంచున్సోతనంగా ఆ 

థార ర్భ గ్థిజ్ఞానముకలుగునో అప్పుడు జేనిచేత దేనిని చూచును. అనంగా సర్వానర్థ 

న చక దర్శన, దృశ్య పృపంచము నివ ర్రెంచునని శృుక్యర్థము. 

ఆవ. ఇపుడు ' ఆత్మ తత శ్రే ప్రజ్టునముయొక్క-  భులమాను చూపించ i 

నువ సంవారించుచున్నారు. న. 

న్లో, ఇతో విత్యవబంద్గా శ్రా నిష్ఫలోఒ కారక కి క్రియక 

విగ క్ష ఇవ బుద్ధ్యాే "లేశాకిత్సు ముపేయివాన్, ౧౧౯. 

దం_అ. ఈ, కారము ఓం అని తెలియ(బడిన ఆత్యకలవాండై ఫలము, 

త్వము, శ్రీయా ఈమాంటిని నిప ర్రింపం జేసీకొనినవాం డై వె రాగ్యముగలవానివ 

మొదలగు దానివలన వ్యు్థానమునొంది అద్వితీయశ్వము నొందినవాండగును. 

తె, సదాచార్యుల నువబేశింవ. బడిన 'వేదాంతమవోవాక్యములయొక్క_ 

ర్యమును సీక్ అనే (వ్మణవము ననున సంధించి థ్యానించుచు స్పస్వరూవయా థార్థ 

చక్కగా జెలిసికొని క్రి శ్రీయా కారకఫలరూపమగు సంసారమాలోనుండి ని 

రంకకకరణాదులను బరిక్యేంచి విర కునివలె వై వల్యమునొందును. అనంగా వెరా 

'లపురువుండు పు ర్రమిత్ర, కళత్రాదుల నందజి ను వదలి, గృహ మేత్రాదులయందుగ 

మానమును విడిచి, రమహంగి గపరివ్రాజ కా శ్రయము నంగీకరించి వ కాకిగా చెట్లు 

రించునో అటులే శదాచార్యోవదిష్టమవానా ౩ శ్రర్ణము న్ముష్కణవానుసంధాన ఫు 

ముగా ననుభవించి, ఆంతకకరణాది పరిత్యాగ పూర్వ కముగా స్వస్వరూవమునంద 

శై వల్యము నొంచునని భావము, . 3 

* ఇతి శీ శ్రీమచ్భంక రభ వత్సూజ్యపాదశివ్య .శీనశేళ్యరావార్యకృతా 

.ర ర ్యసీద్దా సంబంధా భ్యాయాం ద్వితీయో =. ధ్యాయః . 

బది సర్వ వేదాంతసారసంగ్ర “హా వాస్ట్రఖాస్టనంబున 

స్వతీయాభాస్టయము, 



తృ ఫ్రీ యా ధ్యా య ము 

- అరి) 9 

ఆవ. వంక రచింవంబోవు నధ్యాయ మునకు నిదివఆికు మునుపు రచించిన యభధ్యా 

యమునకుశు సంబంధమును చూపుటనతై రెండవయ ధ్యాయములో చెప్పం బడిననిషయ 

మును సంగ్రవాముగా వెవ చున్నారు. - 

వాక్య, సరోళ్ళ్షబయం ప్రమితే ప్ర పమాణ వ్ర వమేయ త్తమ 

_ తృలతణః ఆబ హొ “స్థంబవరెస్టేనో మిథ్యా థ్యాన పే వే 

బవాుళః ఉవవ త్తి రతిస్థి.నమ్, ఆత్తాచ జన్హాది మజ్బా వ -. 

వికారవర్ణితః కూటస్టబోథ ఏ వేతి 'స్ఫుటీళృతమ్. ౧౨. 

దం-అ, శ్రమ, ప్రమాణము, (వృమేయము, మాత, ఈరూవముశానున్న 

బివ్మామొదలు నూక్షజంకు్రవణ క నేర్చడియున్న సకలమైన కొప వంచము మిథ్యా 

రూవ వమె యారో వింవః బడినది యని అ చేశవిధములంగా యం క్తల చేత స్థాపించితిని. 

చిదాక్ర యును జన మొదలగు షడ్భావవికారములం లేనివా౭డనియు, రిక్విశారమైన 

జనమే సహన గలవాండని స్పన్టముగం ెప్బంబడినది. 

* గడచిన - కెండవయభ్యాయములో, .. వచూతృ; వ్ర, వమాణ,ా వ ప్రమేయ, 

చమారూవ మైయు ండి (బహవామొదలు కివీ ల్రిక వజకుగల అచేకజంకువు లతోషాడుకొని, 

బొక్యధ్యాతి, కభేదభిన్న పున యానానావిధ ప్రపంచము, చిదాత్ర్త యందు అనాద్యజ్ఞా 

నము వేత నారో పింవంబడి, మరుమలరీచి కాబలక “శిరజ శాదులవలెమిథ్య గా ప్ర, ప కాళించును 

న్నదని అనేకయు క్తులను జెప్పి నిరూపించి స్టా వించినారము. ఇదిగాక చిచాత్త మాత్రము . 

'జన న్మృమరణ, స్థితిపరిణామ, వృద్ధిత్షయ ము ల నేభావవిశారము లాలును చేనిదనియు, నే నిత్య 

నిక్వకారమైనే జ్ఞ జూనయమే స్వరూవముగాగలదనియు, సుస్పష్ట్రముగ ' నిరూవీంచినారము. 

మూండవయ భ్యాయములోం 'జెవ్చంబోవు వాక్యా ర్థజానమున కువయోగించు వదార్థ జాన 

ముకొఆకు (వ వంచమిథ్యాత్వచి దాత, పారమారి ర్థికత్వములు కందవయభ్యాయములో " 

స్పస్టముగా నిరూపింవంబడినవని భావము, 

అవ. ఓయా! రెండవయ న్యాయములో వచొర్థథోధనముభక్క లగా. జేయంబడి 

నదిగ దొ? వదపదధార్థ ముల నెజింగినవానికి / వ్యయమణాశే వా క్యార్థళ్ఞానము. కలుగును 
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గనుక మూండవయ ధ్యాయము ఇందుల కారంభించవలయునని పూర్వపతీవాది ఇ శంకిం 

చంగా సిద్రాంతవాది యు త్తరమును చెప ప్రుచున్నారు. వ. 

వాక. తయోళశ్చ మిథ్యా భ్యాసకూటస్టాత్త నోనాంతరేణా 
జ్ఞానం సంబంధః, ర ee) 

దంఅ; ఆమిథ్యారూవ మైన అభ్యాసమునకును, నిర్వికార మైన చిదాక్ర కును 

ఆజ్ఞానములేక నే సం బంధము కలుగదు. 

తా, ఆరోవ ౦వంబడిన మిథ్యారూవమెన సంసారమునకును, అధిష్టానమైన 

నిర్వికారచిదాత్స కును సంబంధము అధిష్టాననోచరమెన ఆజ్ఞానముచేత నే గలంగుచున్న ది, 

అదియెటులన, లోకములో నిది రజకవముని యధ్యవసీ ంపబడుచున్న రజతమునకును, 

దానికి అధిస్టానమైన శు క్తికిని సంబంధము. శో క్రినోచరమైన అజ్ఞానము చేత నేగదా కలు 

గుచున్నది. అటులే సంసార చిచాత్త లకు సంబంధము అజ్ఞానముచేక చే కలుగుచున్నది 

గాని, ఆజ్ఞానమువినాగా సంబంధము సంభవించదు. కనక అజ్ఞానము “అహామిదం, 

మమేదంి (నేను మనుమ్యు:ండను, ఇది నాది అని వ్యవవారింపంబడుచున్న ఆలా నాత్త్యల 

కు సంబంధమును కలుగ జేయుచున్న దని ఆంగీకరించవలయును, ఇట్టి యజ్ఞానమ నిస 
'శ్రించినగాని పురుషార్థము (మోక్షము సిద్ధించదు, అజ్జాననివ్భ త్తి ముందు చెప్పంబోవు 

చ కారము వాశ్యార్థజ్ఞానము చేతగాని కలుగదు కనుక వా క్యా ర్థజ్ఞుననం పాదనార్థమై WI 

_మూండవయ ధ్యాయారంభ ముచిత మై యున్నదని భావము. 

అవ. అధిష్టానారోప్య ములకు సంబంధము అజ్ఞానము లేకపోయినను కొన్ని సల 
ఇ ॥ ళా 

ములయందు కలుగు చున న్నదని శంకించగా పరిహారమున చెప్పుచున్నారు మ 

వాక. అన్యత్ర చోదనా పరిప్రావీతాత్. యథా గయ 
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దర.ఆ, విధివాక్యముల వేత వెధింపంబడిన విషయ ముకం బే మతజియమకచోట 

లేదు . “ఈభూమియే. బు్వేదమా, అగ్నియే సామవేదము” అని శ్రుతియెట్లో అల్లే. 

తా. _ఉఊపాసనములకు విధించువాక్యములు ఒకదానియందు మఆీయొకచానిని 

యారో ంచి యుపాసీ ౦చవలయునని విధించును, అట్టిస్ట స్థలములయందు అజానములేక చే 
అధిష్టానారోప్యములకు సం బంధముకలదు. ఆది యెచ్చటననంగా, “ఇయ చేవ రన్న 

సామ” ఇత్యాడివాక్యములు. ఈభూమియే బుూగ్యేదమ్మని అఆగ్నియే సామవేదమని ఉపా 

సించవలయునని _విధించుచున్నవి ఇచ్చట పృథిని ఆగ్నియః ఆధిష్థానములు. బుగ్యేద . 



క] సర్వ వెదాంతసారసం గ్రహము, వగ 

సామ వేదము లారోవ్యములు.. ఈ శెంటికినినం బంధము వధివాక్యము చేతః 'జేయంబడీనది 

గాని" ఆజ్ఞానము చేత కలంగం జేయంబడినది కాదు, కావున నిధి ప్రా వ్రస్థలములయందుతవ్చ 

ఇత్రరస్థ లములయందు అధిష్టానారోవ్యములకు సంబంధము అష్టాకకచ్చికము ( 

భావము. - 

అవ, నివ ర్రంపంచేయం బడే అబ్ఞానమునకును, నివ వం కేయు. జ్ఞానమునకును 

ఆ శ్ర యము ఒకటియై యుండవలయు న ననునియమము, ఇది. రజత్రము, ఇది అ క్రీ యనే 

వ్యవవారములయందు కాన్చించుచున్న యది. అనగా నిది రజతమని రజత ప వ్ర రీతెని కలు 

గంజేసీన అజ్ఞానము ఎచ్చటనున్న దో యచ్చటనే ఇది శ క్రియని ఈ జైనము కలుగు 

చున్నది. "కనుక వ _క్రీళ్టానము రజత ప్ప తీతెజనగా జ్ఞానమును నివ గ్రింవంకేయుచున్ని, 

గావున, నివ ర్రకజ్ఞాననివర్హాక్థానమూరు శిందునొకచోటనుం డవలయున చే నియమము . 

కలదు. నుక బ్ర హూజ్ఞానమున్ను ఆత్మయందుండు ఆజ్ఞానమున్ను సమానా శ్ర యములని కొ 

న్నింపవలయును. దానిని కనుపటచునిమి తె ఉత్తర గ్రంథము నారంభ్లించుచున్నారు. _- 

వాక. త ఛ్చాజ్ఞానం. స్వాత్మ మాత్ర, నిమి త్రం న సంభవతీతి 

కస్యచి ల్కేస్తీ౯ాచిద్విప షే భవతీ త్యభ్యువగంతవ్యమ్. ల 

' దర-ఆ, ఆయిక్ఞానము తనస్వరూవముమ్మాత్ర, మే నిమి త్తముగాంగలీగినదిగా సంభ 

వించదు గావున, మజియొక దానికిని, మజీయొక విషయమునందును అంగీకరించ 

వలయును, . . : 

లొ అజ్ఞానము ఎన్నటికిని వరతం త్రమశానే కనుపడుచున్న ౦దున, తాను స త్త 

గ తిగియుందుటయందుగాని) తాను వశాఘుచుపయందుశానీ, తానే నిమి త్తృమైయుం 

డదు గనుక, ఆజ్ఞూనమునక్రు, ఆ శ్రయమను, విషయమును. నిరూపి ంవవలసియున్నది. 

ఆలాగున నిరూపించగా అజ్ఞగసుయుక్క ఆ శ యవిషయములు భర 

ఆశ్ర, యవిషయములతోటి సమానము లే యగునని 'హవము. 

ఆవ, పీయీ! ఇంతమ్మాత్రముచేక నే క్షూనాజ్టానములయొక్క_. విషయా శ్ర్రయ 

ములు సమానములగునా యని. శంకించ గా వరివోరమును చెప్పుచున్నారు... 

వాక్య. బ్రహ చ పద్లార్గదయం నిర్ధారిత ఇ మాత్తానాత్తాచ. ... ౫ 

దం=అ, ఇచ్చట. ఆత్మ యని అనాత్మ యని శెండువదార్థమాలు . నిరూపింపం 

బడినవి. “. . 

తాం. ఈజేదాంకశా స్త్ర మనందు చి: చిదాత్త యే పదార్ధ ము ఏ ఒకటి, అనాత్మ 

ను నేపదార్థము ఒకటి ఈఫండువ దార్థములే నిర్ధేయించండి డిన అని భావము, . 
ర్ 
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అవ, ఆత్తానాత్త వదార్థములు ఇండునో నిర యింపంబడినమౌ త్ర, ముబే. జ్ఞునా 

.శ్ఞానములకు సమానా, కః శ్రయవిషయళ్య మేలాగున సిద్ధించునో ఇవ్వచున్నారు...- 

వాక్య, తతా నాత్తీన స్రావ న్నజ్ఞానే. నాభిసంబంధః. re 

ద౦=ఇి, అందులో ననాత కు అజ్ఞానముతోటి సం బంధము లేదు. 

తా. చేదాంకళ్యాన్త్రుములో నిర్ణయింపంబడిన ఆత్తానాత్యవ కృవడార్థములంరెంటిలో 

ఛీది యజ్ఞానమునకు విషయ ముగను,నా శ్ యముగను నుందునో దానిని విచారించెదము, 

అజ్ఞానము. అనాత్మ శోటి ఏిషయివిషయనఏ బంధము, ఆ శ్రీయా శ్రయిాసం బంధమున్ను 

z=] తమశాదు విషయమున్ను “కాదని లేదు. అనంగా ననాత త్ర వస్తువు అజ్ఞానమును న్నాశ్రలు 

భావము. 
అవ, అనాత్మ పదార్థ ను అజ్ఞానమునకు విషయము ఆశ్రయము _ శాకపోవుటకు 

హౌకువు ఏమనంగా వవ తున్నారు, 

| వాక్య. తస్యహి స్వరూపమేవహి. అజ్ఞానమ్. . . ౭ 

ద౦=అ.. దానియొక్కస్వరూవమే అజ్ఞారముగదా? ల . 

భె. అనాత తృయొక్కస్వరూపమే అజ్ఞాన మ్రైనందున, అబన ఆజ్ఞూనమున 

నాత్ర శ యమని చెప్పుట యు _క్షము కాదని భావము. | 

| అవ. అనాత్మ వదార్థ ముజ్జాన మైనప్పటికి అజ్ఞానమున కా శ్ య చేలకాయాడ 

దు? విరోధ మేనుంయే వినుము. చెప్పుచున్నాను... . 

వాళ. నహీ. స్వతః అజ్ఞాన సార్టిజ్ఞూనం ఘుటతే... : రా 

_" దం-ఈ ఆజ్ఞానమున కజ్జ కజనమా స్వయముగా భుటించదుకదా? 

ఠా. ఖో _క్రియర చారోపింపంబడి నరజతము ఆజ్ఞానవ పరిణామ మైనందున ఆజ్ఞానా 

త్త శముగచా? అట్టి అకానాక్త్మ కమైన శు క్రిరజతము ఆజ్ఞానమున . కా (గ్రోయము కాదు. 

గదా? ఆటులే జడమైనందున అజ్ఞాన న్వరాపమైయున్న అనాత్ర కృవదార్థను అజ్ఞానమున 

కాశ్యయము "కాచేరదని. భావము. ఆజ్ఞానరూప మెన యనాక క్ర వస్తువు అజ్ఞానమున కాళ్ళ 

యసనిచెః ప్పిలే, అనా క్ర వస్తువు అజ్ఞాన మున కాశ్ర యము నందు. ఏందువలనననంగు 

నజ్ఞానయాపమైనందున-ఎటుపలెననంనా వ్ కిరావ్య, రజ్ఞాన సర్పాదులవతెనను ఆనోమాన 

ప్రమాణము విరోధించునని శాక్సర్యము. fF 

అవు అనాత్మ _అల్జానాశ్రయము. కాదనుటకు . నుణియొకేతువును చెప్పు 

నున్నారు. వ 
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వాక్య సంభవ చప్యజ్ఞానస్వభా వి అజ్ఞానం క మతి యం 
'జనయేత్. .- . రా 
డం=టఆ, ఆజ్ఞానస స్వరూవమైన దానియందు అజ్ఞానము. సంభవించిన ప్పటికి నీమీ 

అతిశయము పుట్టించును? 

తా, సంశయవివర్భ యములు ఎచ్చటనుండునో (ఆచ్చట అజ్ఞానము ఆశ్రయిం 
చియుండును.  భుటాదులకు సరోయవివ పర్య యములు లేవు... గనుకనే వాటిని అజానము 

ఆశ్రయించియుండ లేదు. చేశనులయందు సంశయవివర్య యములు కలవు. వారిని ఆజ్ఞా 

నము ఆ రీ శ్రాయిం చియున్నది. గనుక అనాత త వస్తువు సంశళయవివర్య యము కలది కానందు 

నే ఆజ్ఞానమున " 'కాశ్ళయము కాదు, అనగా నజ్జానము జేనిని ఆ కృయించియుండునో 
దానియందు సంభయనీపర్య యములం పుట్టించును. క అనాత్త యందున సంశయనివర్యయ ములు 

= పుట్టుటలేదు. గనుక అది రోక్టునమున కా శృయము కాదని తాత్పర్యము, 
అప. మణియొ కే హాతునును ఛ్రార్యో క్వార్థమున చెప్పుచున్నారు... 

వాకస్టి నచ తత్ర, జ్ఞానము స్తీ న్స్ యేన . కక్ప్రతిపేథాక్మ క 
మజ్జానం స్యాత్. ఎ 00. 

_ దం=అ,' ఆ అనాత్త యందు జ్ఞారములేదు. ప్రశిజేశింకుటడే స్వరూపముగా 

గల అజ్ఞానము నంభవించునో. _ 

శా. 'ఈలోేకములో శు క్రియం దజ్ఞానముచేరి, రజతమును ప్రకాశింప జేయు 

చుండంగాశు క్రిత త్త పజ్ఞానమచే సమ్యకొజ్ఞానమా జ _క్రియం దేచేరి కన్ని ప స్టూజ్ఞానమునునివ ర్లిం 

పంజేయంచున్నది. గనుక - ఆజ్ఞాననమ్యక్ జ్ఞానము 'లేశాశ్ర్యయములుగా నోందుట నియ 
తమైయున్నది గావున ఆనాత త వస్తువునందు సమ్యక్ జ్ఞానము లేనందున అజ్ఞానమున్ను 

.. అనాత్మ యందు లేదని భావము. ఆన త వస్తువువిషయ మైన సమ్యక్ భ్ఞానముచేతపురుషార్థము 
కలదని శాస్త్రములు వెర్వచున్నవి. గనుక ఆశా శ్తవిషయమగు నమ్యక్ జ్ఞానము వేత 

పురుషార్ధముకలదని క్ష స్పియుండలేదు గనుక, అనాలే త్ర వస్తువు సన్యుక్ జ్ఞానమున కా శు 

'యముశాదు, అందువల్ల చే అజ్ఞాననున కా శ్రయముకాదని తాత్పర్యము. 

వం పూర్వోక్తార్థమునం దే నుటీయక కేతువుకు చెప్పుచున్నారు. --- 

వాక్య అనాత్మ న శ్పాజ్ఞానప్ర సూతత్వాత్. ' . అ న . 

_దం-అ, అనాత్త కృ వస్తు అజ్ఞానము చేతనే పుట్టినందున అజ్ఞానమున న శాశ్రయమః |. 
కాదని  శేవము. 
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తా, 'కార్భము కారణము న్యాశ్రయిం చియుండునుగాని కారణము కార్యము 

నా జీ యించియుండదు. అజ్ఞానము చేత నే యనాక్ష్మవస్తువు జన్మించినది గనుక అజ్ఞానమున 

శా యము కా నేరదని భావము. 

ఆవ, ఆజ్ఞానమ యొ క్క_ స్వభావము నాలో చించినవ్పటికి అజ్ఞాన నమువాంకారా 

ద్యశాక్మ వస్తువుల న్మాశ్ళయించి యుండునని వవ పుట యు _క్షముకాదనుచున్నా రు... 

వాక్య. నహీ పూర్వసిద్ధం స సత్తతో లబ్దాత్ర ల్య్లాభ స్య నేత్స న్స్ 

తః అశ్రాయస్య ఆళ శ్రాయిభవతి. ం ౧౨ 

_దం-ఆ. ' అజ్ఞానము తాను వూర్వమంచే కలదె కనవేతనే పొందంబడినస్వరూ 

వలాభముక లగి, సిద్ధిచుు, అజ్ఞానమున కాశ యమని ఎన్నంబడుచున్న అనాత్మ కొ 

శ్ర యము కలదిశాదు. ' 

తా. ఆజ్ఞానమనునది ఆనాత శ్రవస్తువులన్ని టికి కారణమెనందున ఆనాత్ర త వస్తువుల 

ఉళ్ప త్తికి ఛ్రార్యమునశే తాను సిద్ధమైయున్నది. అవాంకా రాద్యజ్ఞానవస్తువు లాయజ్ఞ్వాన 

మువల్ల నే పుట్టి దానివల్ల సత్త శకలచడె డై యున్నందున, అజ్ఞానాథీన నీద్ధి కలదై యున్నదికాని 

స్వతంత్ర, ం తముగలేదు. ఇట్టి అనాత త వస్తువు ఆజ్జానమున ' "కా శ్రయమని మారు తలంచు 

చున్నారు. అనాత్త పన్తువుయొక్క_ ఉత్పత్తికి 'స్రార్వమంచే ఓ సద్ధమెయుండి అనాత్తవస్తు 

పునుపుట్టించి వాటికి ఆ శృయముగానుండే అజ్ఞానము అనాత్త్య వస్తువుల న్యాశ్రఖించియుం 

డునని తెవ్వుట సర్వ కారణవస్తువులకును, అజ్ఞానస్వభావమునకును విరుద్ధమని, భావము. 

'అవ. మజీయొక "హేశువును చెప్వుచున్నారు... 

- వాక్య, కదనజేశుస్య చ తస్య నిస్సభావత్వాత్. . ౧౩. 
. దం=ఆ, ఆజ్ఞానము నీ పీక్షీంచని యనా క్రవస్తువు నిస్స పదావమైనందున ఆజ్ఞా 

a నమున కా శ్ యముశాశేరదు. ఆని శేషము. 

కా లోకములో నాథారముశైన (ఆశ్ర యములై కైన) భుటాదులం ఆధేయము 
లైన (ఈమ్యున్నా శయించియున్న) దధితండులాదిద ద్రవ్యముల నపేషీంచక న్వతంత్ర, త ము 

గానున్నలం *రమువే తనే దధితండులాదుల కా భారముై లై యున్నవి గానిదధీతం దులాదుల 

నపేక్షీంచియున్న ఆం కారముచేత వాటికి ఆ ధారముళ్రై యున్నది. లేదు. వ వ,కృతమందు 
ఆజ్ఞానమున కాథారమని ఇెవ్చంబడు చున్న అనాక క వస్తువునకు అజ్ఞానము “న పేక్షించని 

ఆకారమేలేదు, అనంగా ననాత్ర వస్తువు. ఆజ్జునవి కారమైనందున. తంతువ్రుల నెపీక్నీం 

ని ఆకారను ) పటమునకువలె,. వృత్తి లక నెపీక్నించని ఆకారము భుటమునకువలె 
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అజ్ఞానము నపేక్షీంచని ఆకారము ఆనాత త్ర వస్తువునకు శేజేలేదు. గనుక ఆనాక త్ర వస్తువు 

అజ్ఞానమున కాధారము (ఆశ్రయము శెచీరదని భావము. 

అవ. పీయీ! అనాత త్ర వస్తువు ఆజ్ఞానమున కాళ్ళ యముకాక పోనివ్వు; విషయ 

ముకావచ్చునే యని శంకించగా నో త్తరమును ఇెప్పుళున్నారు._ 

వాక్య. వతేభ్య వవ హీతుభ్యో నానాత్య విషయ మజ్జ 
నం సంభ వతీతి గ్రాన్యామ్. గ 

దం-అ. ఈ చెప్పి స్పీన హేశువులవల్లచే అజ్ఞానము, అనాక్రస నువు విషయము? 

గలదె సంభవించదని (గృహించవ వలయును, 

శా, ఆనాక్ర వస్తువు ఆజ్బునమున కా శ్రయముకాదనుటకు. యే పేశ్రువులను 
ఇెళ్చితి మో; వాటివల్ల శే ఆజ్ఞానమున కాత త నన్సువు విషయమున్ను' కాదని 'తెలియవల 

యునని భ్రానము, ఇందున లన అజ్ఞానమునటు అనాత్త్య వస్తువు, ఆ శ్రయముగా గాని, విట 

యముగాగాని కాదని భావము, i 

అవ, పారిశేవ్య న్యాయము వల్ల 'ఆజ్ఞానమునకు ఆత్మ వస్తు వే ఆశ్ర్రయమని విన విష 

యమని నిగ మంచు చున్నారు, = 

వాక. ఏవం తావ న్నానాత్త నః అజ్ఞానిత్వం నావి _తద్విష 
యం అజ్ఞానం పారి కేష్యాదాత్త' న ఏ స్త వల్ల "నమ్, ౧౫ 

_ దం_ఆ, ఈ ప్రకారము అనాత్ర శృ వస్తువునకు అజ్ఞానము కలిగియుండు టయును లేదు. 
ఆజ్ఞానము ఆ ఆనాత వస్తువు వనిషయము?ణగ లదిన్ని లేదు. . 'పొరిశేస్యమువల్ల ఆత క్యవస్తువు. 

నే అజ్ఞైనము- ఆని సిద్ధమైనదని శేషము, 

శా. చేదాంతశాక్ర్రమనందు 
wr) 

అనాత్మ యని 'రండుగానున్నవి. అందులో అజ్ఞానమున శేది ఆశ శ్రాయముగా,' విషయము. 

ప్రతి పాదింపంబడిన పదార్థములు ఆత త్లయని,. 

గా. నుడునని విచారించగా పూర్వోక్త క్షే పాళువువలన అనాత్ర కాదని, నిశ్చయింవంబ 

డినది, గనుక శేషించినది ఆశ్ర వస్తువే కావున ఆక పస్తు వే అల్జానమునకు ఆ శ్రయమని, 

విషయమని భావము... 

అవు ఈయర్థము ఆనుభవసీ ద్ద మనుచున్నారు.-- 

వాకు. తస్య | అజ్ఞోస్న త్గనుభవదర్శనాత్.. ౧౬. 

దం-అ: అయాక, కు న్ నజ్ఞుడనని అనట్టనము. కనుము చున్నందున అజ్ఞానము. 
ఆత్థాశ్రయమని శేషము 
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2/5 నైమ్క-ర్మ్యనిద్ధి.. (అ- 

తా అనాత్మ అళ్ఞానమున కాశ్రయము కాకపోయినమాత్ర, మున ఆత ర్య ఆశ్ర 

యమని ఇప్పినదికాదు. లా లోకములో శస అజ్ఞుండనని అనుభ వముకొ డా కాన్ఫించురు 

న్నది. ఇచ్చట అజ్ఞానము చే నని ఇెచ్చంబడిన “చిదాత్త ను ఆశ్రయించియున్నట్లు స్పష్ట 

మేకదా. గనుక అనుభవ వమాణమువేతగూడా. అజ్ఞానము ఆత్మాశ్ర యమని నిశ్చయిం 

వ:బడినదని భావము. 

ఆన, శా న్రమాన్ను అజ్ఞునమాత్తాత్ర యనుశే అర్థమును ప్రతి పాది
ంచుచున్న దని 

చెప్పుచున్నారు... 

వాక్య. “సోఒహం భగవో మంత్రవిదే వాన్మి నాత్త విది” 

తి శ్ర తః. ౧౭ 

దంల 66 సో౭వహాం ఛగవోమం త్ర, త్ర విచే ౩ వాసి నాత్మ విజ్ ”అను. శ్ర శు క్రుతివాక్యము 

వల్లనున్న్న అజ్ఞాన మాక్వాశ్ర్ళ యముని ఇెప్పంబడుచున్నది. | 

తా, “ాందోన్యోపనివత్తులో నారదమహాముని 'సనత్కు_మారుని సన్ని ధికింో 

యి, “పీబుఓి షినర్యా! జను బుగ్వేదాదిశా స్రముల నన్నింటిని చదివియున్నా ను, 

ఇట్టినేను శ్వా న్మ్రముల ఛఇితీంగనవాండనే కాని ఆత్మత త్ర కము చెజుంగను. అందుచే 

" మిక్కిలి దుఃఖ గాయుచ్నా ను, నాదుక ఖ ములు నశించునట్టు నకు నాత్స త శ్ర ప్
టము నువ జే 

శింపుండు” ఆని విన్న పముచేసికొనినట్టు నినంబవుచున్నది. అందువలన ఆత తృస్వరూవమే 

ఆజ్ఞానమున కో శ్రయమని తెలియంబడుచున్న దని భావను. ' శ్లో, ఉత్పత్తి తించ వినాశంచ. 

భు తానామాగలం గతిం, వేత్తి విద్యా మవిద్యాంచ సవా+వోో భగవా నితో” అనగా 

_భూతములయొక్క_. ఉత్ప శి తివినాశములను. పరలోకగమనాగ మనములను జ్ఞానాజ్ఞాన 

ములను ఈ యాశంటిని తెలిసినవాడు భగవంతుం డనంబడుననే పెళోక వృకారము 

షడ్డుణసంనత్తుగల యోసనత్కు-మారబుష్షి వర్యా! బుగ్వేదాదుల నన్నింటిని ి ంగిన. 

చేను, మం క్ర ములమ్మాత్ర క మే ఎఆజింగినవాండను కాని ఆత్మ ఇెణింగినవాండను కానని. 

ప్రశ్యర్థమ న్ 

ఆవ, ఆజ్ఞానమున  కనార్త, వస్తువు ఆ శ్రయమని విషయమని ఇప్పినచేదోసములు, 

పొకి పొ, పించునో ఆవోషములు ఆక క వన్తువు, ఆ ని యమని, విషయమనివెస్పినచో ప్రూఫ్ 

చవు గనుక, ఆజ్ఞానమున కాత్య వస్తువే అగ్రమను విషయము అని ీకరంచ ను 

నని ఇెవ్వచుశ్నారు.-- 

వాకద్టి, న ణా చాత్ర నః ఆజ్ఞానస్వరూపళా తన్వ చె వైతన్యమాత్ర, త 

స్వాభావ్యార్. గ ౧౮ 
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దం-అ. ఆయాత్తకు చెకన్యమే స్వరూవముగా గలిగయున్నందున కకక కో 
అజ్ఞానస్య రూపము లేదు. on అ 

తా, ఆనాక్ర వస్తువు అజ్ఞానమే స్వరూపముగా 'సలిగయున్నందున, అజ్ఞానమున 
శాశ్రయము కాశపోయినది,. ఆత త్య్యవస్తువును జాన మే స్వరూవము?గా -. ౫ కగయున్నది 
నుక ఆజ్ఞానస్య రూప ము'కాదు, 'ఆందువలన 'ఆజ్జానమున కాక్రయము గాందగియున్న 

దని భావము, 

ఆవ, . ఆజ్ఞానమువలన కలుగని శ్లేవమున్ను ఆక, యందు సంభోవించుననోచున్నా రు, = 

వాక అతిశ యళ సంభవతి జన విపరిలోవా. a ౧౯. 

దం-ఆ, జ్ఞానముయొక్క. ల లోపమే అతిశయమును సంభ్లవించుచున్న ది, 
తా. ఆశ వస్తువు నిశ్యమె, శద్ధమై' జుద్ధమై (స్వయం ప్త కాళమె అక్యితీయ మే 

గదా యున్నది. ఇట్టిస స్షరూవ పముతో "కాక ప్రీ శాశింపవలనీ యుండగా “ఆలాగు వ 
zc కాశించకపోవుటయును, అందుకు విపరీతముగా చకళించుటయును, (అనగా తని 

తమని అళుద్ధమని, - అబద్ధమని, సద్వితీయమని. స్ఫురించుట్స జ్ఞానవివరిలోవమని 
చెప్ప(బనును, పెట్టి జ్ఞాగలోవమశే ౪ "అతిశయము చిదాక్త యం 'దజ్ఞానముచేక కలుగు 

చున్నది కావున చిదాక్ల అజ్ఞానమున . కా శ్ర యము కాందగినదని. భావము, 

ఆవ, ఓయీ! చిచాత యందు అజ్ఞాసణనితమైన విశేషముకలిగిన కలుగ గాక. 

చిదాత్త వాటస్థుండై (నిక్వకాడం యున్నందున, అకనియం చాగంతుక మైన. (మ 

భ్య సంభవం దునట్టి) అజ్ఞాననివ రకమైన సమ్యక్ జ్ఞానము యేలాగున సరభోనిం చును? 

సమ్యక్ జ్ఞానమున కాశ్రయమైననస్తువేనదా ఆజ్ఞానమునకున్నే ఆశ్రయమైయుండ 

పలయునని శంకించగా సమాధానమును వె పాదున్న్నారు. - ఆ. | 

వాక్య. జ్ఞ జాన ప్రావ్వేళ్చ సంభవః: . ౨౦ 

దం-ఆ. . జ్ఞానస్టా ప్పీకీకాడా సంభవముకలదు. 

శ, అక్డాననిన క మైన: సన్యుక్ జ్ఞానమున్ను, చిదాక, యందు ' సంభవించుచు 

న్నది గనుక అజ్ఞానా శ యము కాదగునని భావము, 
gs UU 

అవ. చిదాళ్మ యందు జ్ఞాన మెట్లు ప్రొ చ్రీంచు ననగా నందులకు హేకువును 

న తస్య జ్ఞ జ్ఞూనకారి ఇశ్యాక్.. . ౨౧ 

=... దం=అ, ఆయాత్త కో జ్ఞానమును వేయుట న్వభావమైయాన్నందున, అనగా 

జాన స్తా! సంభనముకరిడని శాస్టమతో సంబంధము, - 



' తా, అంకకికరణము నానావిధవృ త్తిరూపముగ వరీణమిం చుచుండును. ఆవృత్తు 

ం లొ | జ ని | వ టో స ఠి . 

లయందు చిదాత్శప్రశిబింబించును. చిదాత్మ్య వ్రశిబింబించుట చేతనే, వృత్తులు జ్ఞానము 

లనం బడు, ఈజ్ఞాసములు చిదాత్మ యందు క్యాచిత్క-ములై సంభ వించుచుంనును, 

చేదొంతమవోవాక్యముల శ వణముచేక అంతక రణామునం దొకవృ వి చిదాత ఇచత్రి 
(WW [> pes వ శ 

బింబముకలచె పుటును. ఇదియే సమ్యక్ జ్ఞానం బ కు. ఈసమ్యక్ జ్ఞానమే ఆజానవివ ర 
యు ఆ ot ~ Ba —£ 

కము, ఇట్టి సమ్యక్ జ్ఞానమున కాశ్రయమైనందున చిదాక Ws కౌతా 

మననగునని భావము, 

భా 

ఆవ. అనాక్షకువలె ఆత్మకు అక్ఞినకార్యక్వ. మ చేదోవము లేదని వెవ్వ 

చున్నారు.-- క లాల 

వాక్య. న చాజ్జానకారిత్వం కూటస్టాత స్వాభావ్యాత్.. ౨౨.౨ 

. దఠి=-ఆ. నిర్వ కారమైతన్యమే న్వహావమగా కలొయన్నందున చిదాత్మ క అజ్ఞ 

నకార్యత్వమున్ను లేదు. 

తా. ఆత్త వస్తువు శేవలచి ద్రూపమై యున్నందున అజ్జానముచేక రచింపంబడి 

నదికాదు. ఆనాళ త వదార్థముశైన అహాంకారాదులు, ఆజ్ఞానముచేత కల్పింపంబడి ఆజ్ఞా 

నకార్యముల్రై యున్నందున, ఆజ్ఞాన మున కాశ్రయకులు కాకపోయినవి, చిదాళ్శ్ళ 

ణ్ అట్టు అజ్ఞాన కార్యము కానందున ఆజ్ఞానమున కాళ్ళ యము. కావచ్చునని భావము, 

చిదాత అజ్ఞాన కార్యము, కాదనీ ఉభయవాదు లంగీకదంచియు న్నారని తొత్ప్సర్యము. 

అవ, అజ్ఞానము నెపీశ్లీం చని చో నవాత్త్యకు స్వరూపమే లేకపోవునని ఇూర్వ 

మందు చెకి ప్పినదోషము చిదాత్మ యందు సంభవించదని చెప్పుచున్నారు. == 

వాక. అజ్ఞానా నవేకస్ట చాత్త నః స్వతనవ సరూప పనినే 

రు క్త క్షమాత్త న ఏవ అజ్ఞానా శ్రాయత్వమ్. ల్ 

దం-అ. అజ్ఞానము నే పీక్షీంచనిచిదాశ తకు, స్వయముగా నే స్యరూపము నిద్ధిం 

'చుచున్నందున చిచాక్త చ్చీ అజ్ఞానాశ్రయశ్వము 6 యు _కృముగా నున్నది. | 

తా, ఆనాక,  అజ్ఞానపరిణామమైనందున, ఆజ్ఞానము నెపీకీంచి స్యరూజ వసీద్ధి 

కలె యున్నదిననుక అజ్ఞానపిద్దన్నరూ వముతోటి అజ్ఞానమున "కా శృయము కాశేరదు. 

ఆక త్ర వస్తువుయొక్క_స్వరూపము అజ్ఞానము నపేశ్షీంచినదికాదు, స్వకేన్సీద్ధమైనది కనుక 

న క్యా కృయము “కావ వచ్చును. ఈెహేతువుల నన్నింటిని యోచించగా చిదా 

త్త రు అజ్ఞానమునేక ఆ శ్రేయమని చెప్పుట 'యు_కముగా నన్న దని భావము, 

. అవ శీయా!, ఆక అజ్ఞానమున కాశ్ర్రయమైన కానిము. విషయ ముమా (క్రమం 

Wy శేరు. లోకములో. జము కచ y రాగము మొదల వాటికి ఆశ్రయము | 
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చేయగా, 5 విషయ కు వేజుగాకదా కాన్ఫించుచున్నది. కావున ఆజ్ఞానాక్మక కమెన ఆక న 

ఆజ్ఞానమునక విషయము కా చేరదని యాశేపించుచున్నారు. = ౨౫. 

“వాక్య. కిం విషయం పున _స్పడాత్త న అజ్ఞానము. ౨౦౯ 

దం=అ ఆత క యుక్క- అజ్ఞానము నిష యముకలప కాదు; ఇచ్చట. 0? శబ్దము 

నకు ఆ తేవముం అర్థము. ల వ. 

తొ. ఆత్థాశృ్యయ మైన ఆజ్ఞానమునకు ఆత్మ మే విషయమని చెప్పందగదు. వీల 
“నను ఆత్మ, , ఆజ్ఞానమిన కాశ్మయ మైనపుడు, వ్రతీయమానరూపముకలవాండై యుండ 

వలయు. “వివయేమగునపుడు ప అప, తినూనారూవముకలవాండై యుండవలయునుగదా? 

ఇట్టిరూపద్వయము, అద్వితీయమై: నిరాకారమైన చిదాత కృయందు సంభవించదు కనుక | 

చీదాత్త్య అజ్ఞానమునకు విషయము కాచేరదని. భావము. 

వ. సమాధానమును చెప్పుచున్నారు. === 

వాళ్ళ ఆత్త విషయ - మితి బ్రూవః, ఆగ, 

దంఎ*అఆ. ఆక మ్ విషయముగాగలది యని చెసె ప్పెదము. 

, “మా మవాం జానామి (నన్ను చే ఇజుంగుచును,, 'మా మవాం నజానా 

మి” జైన నే నేజుంగను) ఇత్యాదిలోకవ్య వహారములలో జ్ఞూనాజ్ఞునములు శిండదును 

నొకకే యాశ్ర యమునుగలి? యొకక విషయముగాగలిగికూడా యున్నట్లు శాన్సిం 

చుచున్న ది; అకా “మా మహం జానామి” అశేవ్యవహారమునందు, * జానామి యని. 

చెబ్బంబ డేజ్జానమునకు, 'అవాంి అని చెప్పబడే ఆత్తయే విషయమనిన్ని చూడంబడు 
చున్నది. “మా మహం నజానామి” య చేవ్యవ: హారమురందును, “జానామి” యని జెప్పం 

బడే యజ్ఞాననునకు, “ఆవహాంి అని చెప్పబడే ఆళ్ల. ఆ శృయమని, - “మారో అని 

వృంబడే ఆత్మయే విషయమనిన్ని = చూడంబడుచున్నది. కుక్కు. జ్ఞైూనాజ్జానములు .. 

గనం శ్రయవిషయములని యర్థము, ఇదిగాక ఆత కు వొ నవముగా శండాకారములు 

శేకపోయునప్పటికి, వ్యవహారము వేళ రెండా కారములున్ను కలవు. “అహం” చేను ఆని 
సామాన్యముగా కన౭బడినట్టి యా కారము ఒకటియున్నది. ఇదియే జ్ఞానాజ్ఞానముల 

కా శృయమై యున్నది “అద్వితీయ సచ్చిదొనందా కారము నులణీయొకటియున్న ది. 

ఇది “శా న్ర్రగమ్యుమైనందున త పృతీయమానము. ఈయా కారము క్ఞానాజ్ఞానములకు 

విషయ మైయున్నది. కనుక చిచార్త జానాబ్రానములకు ఆ శ్రయముగాను, వి విషయముగా 

నున్నట్టు పః క్యతనిద్ధమైనందునను) ప్రతీయమానావ్ర తీయమానాశారద్వయము. కలిగి 

యుక్షందునను, 6 అజ్ఞానమునకు సు ఆక్మ ఆశ్రయమును' ఆ అగును; విషయమును 'ఆగును, అని 

భావము... EE 



ద౦=ఎఅ. కనుక ఆయజ్ఞానము నివ్భత్ర మయ్యె చేని భేద్యవ్రవంచరూవమైన అన: 

రము లేకపోనవును, - | 

తా, స్సస్థము. 

అవ ఈ బవ కారము అగుగాక, ద్వి తీయాభ్యాయమునందు చెప్పినయు క్రులచేత నే 

జ వై్వైతవ్ర, కు చంచము 1 మిథ్య యని దాని కధిష్టాన మైన చిదాక్త్మ సత్యమనిన్నీ తెలియ బడి 

నందున ఆన రరావ పమైన దైష్టితను నివృ త్తమగుచున్నది. గా? వాక్యార్థమును మరల 

నిరూపి ంచుటకు కృతీయాధ్యాయము నారంభించవలసినదేమి? యని శంకీంచగా నమా 

ఛానమును చెప పచున్నారు, 

బాకి, తదపనోదళ్చ వాకా దేవ. : 2౧ 

దంఎఅ, ఆయజ్జాననివృ శ్రి శ్రి వాక్యమువల్ల నే కలుగును, 

తా, ఆయజ్ఞాననివృ శ్రివాక్యమువల్ల నే క లంగునుగాని ద్వితీయా ఛ్యారయో క్షు కులచేత 

కలుగదు. ఆయు కలు వాక్యమున కు నవాోయమైయుుండును, స్వతంత్రముగా న్ క అర్థ 

మును నిశ్చయింపంజాలవనిభావము. * న్ 

ఆవ, ఫీయీ! ఈయూ డవయ భ్యాయ మే ఆరంభింబడుగాళ; గడచినద్వి తీయా 

ఛ్యాయముతో చేమిిప్ప యోజన మనంగా. జెవ చున్నారు. అజాయ 

వాకస్ట. తత్పదపచారాభిజ్ఞన జ్ఞస్య, _ " _ 3౨ 

దం_ఆ, ఆవాక్య జ్ఞానము పదవ దార్భముల చెలింగిన వానికే కలుగును. 

ఛా, అజ్ఞాననివ రకమైన. చాశ్యార్థక్డానమే "చదవ వదార్థజ్ఞూనము కలవానిజే కలు 

గునుగాని అన్యునకు కలుగదు. గనుక దరార్థద్ధనకంపావనార్థూ ద్వెతీయా-ధ్యాయ 

ము ఆపళ్యక మే నని భావము, 

అవ. ఈ్ర, కారము ప యోజనము కలటైనందునను ఛ్రార్వము ప్ర వ తిపాదింజం 

బడని అర్థముశల మనందున ను! మూండవయభ్యాయము ఆరంభింపందగినదని” నిగమించు 

చున్నారు: స య. 

/ వాక్య. అతో వాక్యవ్యాఖ్యానాధా్థయ ఆరభ్యతే. ౨౩ 

-దం=ఆ. కావున వాక్యమును వ్యాఖ్యానము చేయ: టకొ అక్ష మూడవ ఆధ్యా . 

యము ప్రారంభింపంబడుచున్నది. - . 

శా. స్పస్థము. 

ఆవ, వ, ఈమాండవఆన్యాయమలో. “వివరించయిడ, దుచున్న వో శ్యార్థళ్టునమునకు 
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ప్రయోజనమును కాన్సించుచున్న  ఉత్తరక్లోకమునకు అపేతీత మైన అర్థమును ప్రతి 

పౌదించుచు శ్లోకము నపతరింపంబేయు చున్నారు... . 

వాళ్ళ. తత్ర యథో - శ్లేన వ ప్రకారేణ తత్త కిమస్యాది వా 

క్యోపనీపేష్ట పదవదార్గరూః కృతాన్గయవ్య తిరేకః. 3౪ 

యదా నాతత త్త మస్వాజే ర్చ్రవోన్న: త్యవగచ్చతి, 

ప్రథ్వస్తాహ మ్ల మమా నైతి తదా గీర్శనసోః సృతీమ్. ౧.. 
దం-ఆ. ఆందులో వెనోక చెపి ప్పిన్నప్క కారము తత్త్వమసి మొదలగు వాక్యములందు . 

గల పదపదార్థములయందు. చేయబడిన అన్వయవ్యతి రేక ములుగల పురువుండు ఎవ్వడు 

తత క్ర రమస్యాదొవాక్యమువలన బ్రహ్మను ఐతినని శె లిసికొనుచున్నా(డో, అవ్వుడే 

'నళించిన అహం కారము మమ కారములు గలవాండై. వాజ్ జ్య నస్ఫులయొక్క- మార్గమును 

బొందండు. అని వాక్య్లోకముల "కేశాన్వయము.. 

తో, ద్వితీయా ధ్యాయములో పైప్ ష్పినప, వ, కారము. . త్రత్త పమస్యాదిచాక్యముల 

యందు వినంబడుచున్న “తల్” “త్వంి ఇత్యాదివదపదా ర్థములనుఆన్వ యవ్యతి కేక యు క్త 

లవేత నపురువుండు శోధించి నిష్క్లర్జ్షి ౦ చునో అట్టిపురుషుండు “తత్త నమస్యా”దివాక్యము 

వలన * నేను జీవుండను కాను, పరబృహ్యను” అని నిస్పంశయముగను (వృత్యతముగను _ 

జెలియును అప్వుజే ఆవాం శారమమళా-రాదినర్వానర్థములు నళించి ఆవాజ్యానసనోచర 

మైన 3 కై వల్యమును పొందునని భావము, 

అవ. చెపి ప్పిన అర్థము ననువదించి హేతువు నడుగుచున్నారు అ 

వాకు, యదైవ తదర్థం త్వమన్దేఒవైతి తె దై వావాశ్యార్థ 

తాం పతీపద్యతే గీరనసోః సృతిం న. ప్రశిజణ్యక వతి 
కుత వీతదధ్యవనీయలే. 3% 

దం_ఆ. ఎవ డు'తల్ పదార్థమును “తరం” వదార్థమునందు శెరియనో అప్పుడే 

అఖిండార్థ మున పొందును. వాజ్ బృనన్ఫులయొక్క మౌర్దమును పొందండని ఇదియే 

ూకువువలన నిశ్చయింవంబడు చున్న ది, షష 

oe శా, కల్ పదార్థమైన వర వ్యాను, క్వంచదలత్యూర్థమైన కోథికసాకీ చైతన్యము 

నందు. యేతీణమున తెలీయుచున్నా(డో, ఆనం తల్, శం న పదార్థముల. వైళ్యమును 

జెలియుచున్నాండో ఆత్షణమున చే చేశాంత్రర, శాలాంతర,, | సాధహాంతరమల. నెపీ 

జీంచకశే వదార్థ సం రాగ శూన్య మైన అఖం డైకరన శ్వముకు పొంగి .చునోవాగ్య సవ 
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వారముల నన్నిటిని దాంట్ శేవలుండై యుండునని నిశ్చయించితిరి, ఇందులశకేమికారణ 

మని భావము. 

ఆవ, వ ప్రశ్న క త్తరమును చెప్పుచున్నారు. జ | 

వాక్య. యసాత్. ఏ౬ 
శీ 

దం.ఆ. ఎందువలన ననగా వెప్పెదము. 

తె, స్పష్ట్రము-. 

శో, తత్పదం వ వ్రకృ ా ర్థం స్యా త్తే ఇంపదం వ్రత్యగాత్తని, 

నీలోత్చలవచే తాభ్యాం దుఃఖా నాతృత్వవార'ణే. ౨, 

దం-అ. *ఠళ్ * అనేవదము (సృస్తుత మైన ఆర్థముకలది యనచున్న ది. “త్వం” అనే 

వదము జీవాత్తయందు వర్తించుచున్న ది. ఈరెండుపదములచేశను సీలోత్సలవాక్యమందు 

వలె దుఃఖిత్వముయొక్క_ అనాత్త్మత్వముయొక్క_ నివారణములు సంఛవించుచున్నవి. 

తా, త _త్వమన్ ఆనేమనోవాక్యమందు “తత్ * అనేవదము వ చ్రకృశమె విధింవం 

దగియున్న అద్వితీయ. బ్రన్శస్వరూపమునన వ్ర వ్రతి పొదించుచూన్నది. “త్వంి అనేవదము 

ఉద్దేశింవంబడిన వ చత్యగాత్మను వ వృతిపాదించుచున్నది. ఈశండువదములు సొమానాధి 

కరణ్యముచేక, తన్యోన్యవి శేమణపి శేవ్యస్వభాచములుకలవై 'తజ్ పదార్థమునందు 

ప్రసక్త కమైన అనాత తత్వమును, “తం” వదము నివారించు చున్నది, “త్వం” పడార్భమునం 

దు చ్రసక్త కృమైనదుఃఖత్వము 'తత్ * పదము నివారించుచున్నది. ఎటువలెననం7ా, నీల 

సుక్సలంి (నల్లనికలువృ అనువాక్యములోని, సీలశబ్లో త్పలశబ్ధములు సామానాధికరణ్య 

కలవై యుండి, నీలశబ్ద నుత్సలమునందు ప్ర వస _క్షమగు రక్షత్వాదులను, ఊత్సలశబ్దము 

ఎమందు ప్రస క్రములగు ఘటాదులను నివారించుచున్నది. అటులే తల్ క్యంవదములున్ను 

వని భావము. అద్వితీయ బ్ర వాన్వరూవము “సేవ సోమ్యేదమగ్ర గ ఆఫీ బేళ 

శవా ద్యితీయం”' అచేవాక్యము మొదలుకొని ప్రతి పొడింపంబడినందున సృక్ళ 

తమైయున్నది. ప్ర వ మాణాంతరములకు గోచరము, కానందున విధించందగి యున్న ది. 

వత్యగాక్య స్వరూపము “అవంి అనేన చ్రత్యతమునకు, గోచరిం చుచున్న ందునటా ర్ధైశింప 

దగియున్నది. వాక్యము ఒకవదముబేశ ఒకయర్థము నుద్దేశించి, మఆీ[యొకవదము చేత 

ఓకయర్థమును విధించును. వీధింవ. బజేయ ర్ధము వ్రమాణా౦కరములకు సోచరముకాని దై 

యుండవలయం ను. 'జ్యోతిష్టోచేన స్వర్ద'కా మో యశేత” (స్వర్షమునుకోరినవాండు జ్యోతి 
.. హ్రోమమువేశ యజించవలయును) ఈచాక్యమునందు స్వర కాముని యుచ్జేళించి జ్యోతిష్టో 

దుః ము వింద బడ. చున్నది. అటులే ' తళ త్వమసి. చాక్యమనందుకుశ్వం అనువదము వేత 
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వృక్యగాక్శ నో ఉద్దేశించి, ఆతనికి “తత్” వదముచే బ్రవాత్వము విధింపంబడు చున్న ది, 

యుష్మ దస్కచ్భబ్దములు (నీవు, చేను అనుశబ్దముల్ఫు వ్రృత్య గాత బోథధకములని, ఆన్యశబ్ద 

ములు  ఆనాత త్ర బోధకములని సామాన్యముగా నియమముక లిగి యున్న ౦దున న్. 

మైన అద్వితీయపరమానందరూపబ్ర వాయందు అ ఆనాత త్యత్వము ప్రా హా ప్రించినది, 'కత్? వ 

మునకు “త్వంివ వదము విశేషణమెనందున, కక్స దార మునందుగల అనాత తము నివ రిం 
వ al నో | శ 9 కక క 

చుచున్నది, 'త్వంివదము జపహేంది ద్రియాదివిశిష్టమైన ఆత్మ ను చెప్పుచున్న ందున, ప్ర వృత్య 

గాత్త్మ యందు మనారా “పాశ క్రీ ంధునున్నపి, శం పదమునకు" తల్” 

దులు నీవ ర్రించుచున్నవి. 

అవ, ఇంతవజకువెషి ప్పిన యర్థమును విస్తారముగా వ్రతిపాదిం చేకొజకు ఆను 

వదించుచున్నారు 

వాక్య. వ్వం కృతా నయవ్యతిరేకః వాశ్యాదేన అవాశ్యా. 

ర్ధం వ పృతిపద్యత బత్యు క్త కమ్, 5౭ 

దం=అ. ఈవ (వ, కారము చవేయంబడిన అన్వయవ్యతి-రేకములుగలపురుషుండు వాక్య. 

మువల్ల నే ఆఖండరసె ప్రోత్వమును పొందునని వెబ్ ప్పంబడినది. 

. రెండవ అధ్యాయములో చెప్పిన అన్నయవ్యతిళేకయుత్తలను విచారించి 

| శం బర పదార్థమును చక్కగా శోధించినవానికి “త త్ర్వమసి వాక్యమును వినంగానే 

“ఆహం ఆక అనే అఖండజ్ఞానము కలుగునని చెప్పినార మని భావము. 

వ, ఊత్తరళ్లోకమున కవతారికను చేయుచున్నారు. — . 

వాక్య అక _స్పదాష విఖాషానాయ సరా శొవన్యాసః. . విరా 

దం_అ, కనుక చానియొక్కవివరణముకొ అకు సూత్ర ముపన్యసింపంబడుచున్న ది, 

తా, వాక్యనుపల్ల అఖండార్థము స్ఫురించునని చెప్పినయర్థమును విస్తారముగా 

నిరూపించుచున్నా రము. అందుకొటిక ముందుగా. నొకల్టోకమను సర్మగ వాముగ 

చెప్పుచున్నామని భావము, 

శ్లో. సామానాధికరణ్యం చ విశేషణ విశేష వ్యతా, _ 
లత్యు లకుణసంబంధః వ పదార్థ ప్ర వ త్యగాత్మ నామ్. 3... 

క్రమముగా 'సామానాధి : 

కరణ్యకున్న విశేమణని శ్రేవ్యభావమున్న లక్యలతకనం బంధమున్ను అగుచున్నది, 

తత్త శ్త్వమస్యా”ది యువోనాక్యుమలల". “తత్” ౨ “శృం | ఆచేచ్లదములళ్లు, ముం 

దం=అ. వదములకు పచార్థములకు వత్యగాత్మ కును. 



దుగా సామానాధికరణ్యము గలుగు చున్న ది,సామానాధికరణ్య మనంగా వీకభ క్రిని న్టేళము, 

తరువాత తత్ పదార్థ త్వం వదార్థములకు వి శేషణవి శ్రేమ్య భావము సీద్ధించుచున్న ది, 

పిశ్ళేషణని శేవస్థములయిన తల్ పదనాచ్యార్థ త్వం సదవాచ్యార్థములకు ముఖ్యా భేద 

ము. విరుద్ధముగా కనంబడుచున్నందున్యు త త్తం వదవాచ్యా ర్థములకును లత్యలవక్షకభా 

పము సిద్ధిం చుచున్నది గనుక అఖండైకరసార్థము సిస్థంచుటకు లోవములేదు. అని 

భావము, ఆనా వాచ్యార్థములయందు విపక్షగల సమానాధికరణవాక్యముల కనంసర్ల 

వాక్యార్థముగాని లత్యూర్థనుందు వివక్షగల “సోయం జేవద త్త (ఈ చేవదక్తుం. జాడే 

వదత్తు-డోను ఇ'త్యాదిస సమానాధికరణ వాక్యములకు ఆఖండార్థమే నుటించును. “త్ర త్తమ 

స్యా'ది వాక్యములున్న లక్యూర్థవివక్షగల వాక్యములు గ గనుక టక అఖండ్రైకరసార్థ మే 

వాక్యార్థమని భావము. 

ఆవ, ఫూర్వపతమును ఆరంభించుచున్నారు...- 

వాక. అస్త్మి౯ సూత్ర, ఉవన్య చే కచ్చిత్. చోదయతి.' 3౯ 

దంట. దాసా త్ర త్ర హాహ్యోనిందాలడగా నొకానొక వూర్వవద్వాది ఆనించు 

చున్నాడు, 

ఈ, కత శృ పమస్యాదివాక్య ములు అఖండార్భములని వ్రతిపాదించుటకు సం గవ 

వాక్యమును ముందుగా చెవ్పగా వూర్వపత్ వాది యాడేవించుచున్నా (డని భావము 

అవ, “యో యం వాక్యార్గ ప్ర వ తివత్తై”. అనేవాక్యము మొదలుకొని “నక్ష 

శి ద్ద దోవ ఇతి” ఆచేవాక్యమువజకు వార్వవకమ ఇెప్పంబడుచున్న ది.--- 

వాక్య. యో యం వాశ్యార్థ ప్ర ప తిపతే నూర్వాభార్టాయే 

నాన్వయవ్యతిరేకలమణో నాస్టయః ్ సర్వకర్క సన్నాాస 

వూర్వకోఒభిహితః కి మయం విధి. ప్రాపీతః కిం వాస్వ 

_ రసత ఏవాత్ర, పుమా౯ ప్రవర్హత సర రం 

- దం.అ. వాక్యార్థమును 'తెలిసిఫొనుటయందు గడచిన ఆధ్యాయములో  అన్వ 

యవ్యతిరేక రూపమైన ఆ యాన్యాయము సర్వకర్మ పరిత్యాగ పూర్వకముగా చెచ్చం 

బడినదో ఇది విధిచేత ఫౌందించంబడినదా! లేక పురుముండు దీనియందు రాగముచేకచే 

రి రించునా? యని విఛారించెదము. 

“తాం. సర్వానర్థని దానమైన అజ్ఞానము నివ రించేకొఖికు వా క్యార్గజ్ఞునము అవ 

శ్యనంపాద్యమనిన్ని. దౌనికిగాను ముందుగా సర్వకర్శ స్నా ్రనమును చేసే వదార్గజ్ఞాన 

మున ఆన్యయవ్యలీరేకములచేళ్ల సం పౌదింఛవలయుననిన్ని ఛంర్వాధ్యాయములో 
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రాన్వయరూప దమైన భేదము 'వాక్యోర్థముగా నన్నది... ' నీలముత్చలం” (నల్లని కలువ 

ఇళ్యాద్యభిన్న విభ _కికవాక్యములయందు (సామాన్యాధికరణవాక్యములయండుు నంస 

రము వాక్యార్థము గా నున్నదిగాని అఖండరూవమైన మూండవ వాక్యార్థము కనువడ 

లేదు. ఈలాగుననుండ వాక్యశ, శ వణముచేత నఖండైకరసార్థమూ తెలియంబడంనని వలాగున 

సవ ్స వచ్చును? ఆని శంకించగా అందుకు సమాధానము చెప్పుటకొజకు. శండపవ పక్షమున 

కిట్టిదోషము రానేరదని చెప్పుచున్నారు. 

' వాక్ళ, యడి పునర్య దృ=ా సక ప్ర పృవర్పలే. తదా న కశ్చి 

ద్దోష ఇతి. రల 

దం-ఆఅ లేక. న్వేచ్భవల్లనే ప్ర భవ శించినచో నవ్వు. డొకదోషమున్ను లేదు. 

తొ. ముముత్రువు వదోర్థవిచారమునందు న్వేచ్ళచేతనే ప్ర వవర్తించి ఆత్ర త సామా 

'త్మా_రమునజికు -ప చదార్థవిచార మును చేసినచో ఫలము సిద్ధించును, మధ్యన నివ వ ్రించిన 

చో ఆనర్థము భుటించదు. జన్హాం తరమున మైనను ఫలించును. ఇది విచారమునకు ఫలమని 

భావము. * 

ఆవ, ఈ శ్ర కారము ర ర్వద నాది చెప్పా సనాతన పడను నంగీ 

కరించి సమాధానము చెప్పుచున్నారు. . 

| వాక్య. విధి పరి ప్రాపితే బతి బ్రూమః. . . ర. 

-... దం౪: విధిచేత రంచ బడినది ఇప్పెదము.. 
శా అన్నయవ్యతిశేకవూర్వ మైన చదార్థవిచారము.. వాశ్యార్థజ్ఞానమునక 

సొధకముగాగదా యున్నది. దానియందు మువతీరీవునకు వ ఏవృన్తి వధిచేత చే కలుగు 

చున్నదిగాని స్వేచ్చచేత కలుగదని భావము. 

ల. వాకు. యత ఆహ. . CA: 

= దంల యెందువల్లనంయే చెప్పుచున్నారు. Te 

తా విధిలేక పోయినను న్వేళ్ళచేతనే జ్ఞా బ్లానసాధనములయందు వవ రించునని 

చెప్పితిమి. గదా? ? విధ్ధిచేత ప్ర ప్రవ _ర్థించుననుట శేమిశారణమం టే ఆ కారణమును వెష వ్వ 

"అవ, ఇందుకు “హీతువును చెప వ్లటకు క~కమునులవరరంవాకేయారున్నాడు _ 

ఖు శమాదిసాధనః వే దాత్య న్యాత్తానమంజసాా 
_ అన్ఫయవ్యతి రేకాభ్యాం త్యో్లా స యుస్మ ద కేషత; | క . 
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దం=టఆ. శమము: మొదలగు ' సాధనములుగ ఉవాండై అన్వయ వ్యతిలేశముల వేత 
అనాత తృవదార్థమును నీశ్శేమముగా విడచి ఆక యందు ఆత్మ ను సాతాత్తుగా చూడ 

వలయును. 

_ ఈ “శాంతో దొంత ఊవరత స్టీకితు సృమాహితో భూశ్వాత కశ్యే. వాతానంవ 
కేల్ అనే శ్ర తియందు ఆక క్ర దర్శనము విధింపంబడియున్నప్పటికి ఆక క్రదర్శనము ఫల 

యైనందున, విధియోగ్యము కాదు. కనుక శమాదిసాధనములంగలవాం డై ఆత కృదర్శనమును 

చేయవలయునని శమాదిసాథనములయంచే విధి పర్యవసించుచున్న ందున, జ్ఞానసాధనము 
_మయందు వ్ర, వృ శ్రి విథ్ మూలమని చెప్పపలయును. ఇదిగాక క్యా మంతఠవ్యకి”” 

ఇత్యాది జ ప్రషున్న క్ఞనసొధన మైన. తో శ్రోనణమునో విధించుచున్నవి. గనుక. జ్ఞూనసాధన 

ములయందు ప్రవ క్రుచుటకు విధియే మలము. ఆత్ర యందు అధ్యవసి సింపం బడిన ఆత్మ ను 

ఆన్మయక్యతి కేశముల చేశ పరిత్యజించి 'శనుదమాదినణసంవ తిగలవాండై “త్వం “పద 

లత్యార్థమైన ప్రత్యగాత్మ ను 'శ్రత్” వదలమ్యార్థమైన అద్వితీయ బ్ర బ్రవగా నెజుంగవల 

యును ఆని భావము, 'బహిరిం ద్రియని గ్రహామకలవా౬ దై, - . అంకరింద్రియనిగ వాము 

కలవాడే, లౌకికవై వై దికనర్వక ర లను పరిత్యజించినవా. డై కీతో ష్టైది ద్వంద్వమును 

నహించువాం డై, వ్కా గ్ర చి  శ్తముగలవాం డై,గురుశా స్త్ర స ములయందు విశ్యాసముగలవాంటై 

చత్యగాళ్త యరదు వరహార్థమున దూడవలయునన్ . శు త్రత్యర్థము, 

అవ, పీంయా! వాక్యము. నెపీటీంచని కేవల అన్వయవ్యతిరేకములచేతనే ఆ ఆత్మ 

సాషాత్కారముకలుగునా. యనంగా కలుగదని చెప్పుచున్నారు. == 

క్లో, యుష్యదన్హే పరిత్య శే పూర్వోక్తై న్మేతులిః శ్రుతం. 
వీతాపన్నస్య కో౭ సతి తత త్తు మిత్యాహ నోటాదాల్. ౫. 

ద౦ఎఅ. ఫూర్వమువెస్పిన  “హకున్రల చేత ననాత్ర పదార్థము . - పరిత్యజింప వ(బడీన 

తరువాత “నే నెవండను అని పరిశీలనము చేయకున్నా? క్ర న్నేహామువలక 

శీ శి శ్రువవు నీవని చెప్పుచున్నది... మా 

తా, అహం అనేవదమునకు స్థూలచేవాము, ఇంది' ద్రియముల్యు సూక్త చేసాము, ఆ 

నాం కారము మొదలగు అనాత్త్మవ పదార్థము లర్థముశాదనీ. ఛ్రర్యాథ్యాయమలో శాన్చిం 

హీశతువుల చేత నిళ్ళయింప బడినేపిదవ ముముత్రుపురుషుండు “చే నెవండనుి అని 

నిక్ట యింపంబడని తనయసాభారణాొ కారము. గలవా? డైనందుననో, ఆదితీయప్రరమానంద 

ద్రవ్హాఫ్వరూవన్ను, ఆనాద్యజ్ఞాన తిరోహితమైనందునను వర్యాలోచనమా చేయుచుండును, 

. య ్ర ఆధకాశనిసార్చి 'మాళావికృనవాగ్రే భో నక్సలక్తర్ణ పి ప్ొ. నాత్ర. ఆరే 



ల్రైల్సి నై వ్కు ర్య సీ ద్ధి [అ- 

“న్యాయ ప్ర జశారము, జీవులయందు వరమక్ళవగ లిగియున్న శ్రు శుతి “నీవా శ్రైువ్వావే నని 

సకలాజ్ఞాననివ రిక లి శేలాగున నువజేళించుచున్నది గావున “హక్యనిరెపేకముగా, నన్వ 

యవ్యతి'లేకములు, అజ్ఞాననివ _ర్షకమగుజ్ఞానమును పుట్టించ(జాలవని భావము, 

చరాలు ఆవ. మరల సాంఖ్యు లాకేపించుచున్నా రు. . 

వాకన్టి. అత్రాసీ చోదయంతి సాంఖ్యాః. రో౭ 

న చం-అ ఇచ్చుటనున్ను సాంఖ్యులు ఆ వేపించుచున్నారు, 

"ఈ. ఆత్తానాక్ష్యవివేకము కలిగినచ్చటికి అజ్ఞానము నివ ర్షించదు గనుక ,తన్నివృ 

' కథో వాక్యము ప్ర పచ _శ్రించుచున్నదనిసి ద్ధాంత వాది నిర్గూపిందంగా సీవిషయమునందు 

సాంఖ్యు. లాక్వేపించుచున్నా రని భావము, 

= అవ, సాంఖ్యులయొ క్క. ఆక్నేషమును శరం ది ద్రియేళ్యాని ' విభాగఇతి” అనే 

వ4ిికు కనోపజిచుచున్నారు. = - -. 

వాక్య. శరీరేం ద్రియమనోబుద్ది వ్వనాత్త స్వాశ్తేశి నిస్సంధి 

_ బంధనం మి'ఫాన్ధజ్ఞానం అజ్ఞానం. " . లతా 

దం-అ. శరీరము, ఇంది, దియములు, మనన్సు,బుద్ధి అనే యనాత కృవస్తువులయందు 

'భేదజ్ఞానరహితముగా “చేను” ఆస కలే మిథ్యాజ్ఞాన మే అజ్ఞానము. 

తా, ఆక వ్యతిరి_క కములయి అశేకములుగానున్న భరీ శేం ద్రియమనోబుద్దుల 

యందు అ చేకత్వమును తెలియనియ్యక వీకత్వమును గ్రహంచుచున్న “ “అవారి (శీను 

అనే క్టనమే ఆజ్ఞునము గాని, ఇంతకు విలక్షణమెన ఆజ్ఞానము 3 లేనేలేదు ఆని గాపము. ' 

ఆనేక వస్తువులను వీక్రముగా ర్రహింళుచున్నండున “ఆవాంి అచేజ్ఞాునము _మిథ్యాజ్ఞాన 

నునంబడు. జ న |. 

ఆవ, అనర్థములకు కారణముగా. (వశీద్ధమై యాన్న అజ్ఞానము, మరియొకటి కల, 

దనంగా దానీకి టో శ్రరమును ఇెప్పచున్నారు...- . . 

=. వాక, తన్ని బంధనో వ్యోత్తనః అచేశానర్థరంబంధ లోలా 
౧... దం ఆక కు ఆచేకములయిన అనర్థములమొక్క_ సంబంధము ఆయజ్ఞాన మే 

మూలముగా నరఫవించినది, ఇది (ప్రసిద్ధము. 

శా, "ఆత్త సంభవిరచియున్న అనర్థమునకు ఆయజ్ఞానమే కారణముగోని' మలరీ 

 యుకఅజ్ఞునము కారణము గాదు. అట్టి ఆజ్ఞోనము శేనున్ను లేదు. అని భావము. 

అవ 'అజ్జునాంకరము శేకపోయాక.. అందువలన నీశేమిలాభము "కలుగును? ఆని 

' ఆశ్నించ (ఖా చెప్పుచున్నారు... న 
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వాకు. తస్య చాన్వయ వ్యతిరేకాభ్యా మేవ నిర్సస్తత్వా 

- న్నిర్విషయం ' త్ర _త్స్వవమస్యాది వాక్యం ప్రా cD ప్లమ్, Xo. 

దం.అ. ఆయజ్ఞానమునకు. అన్నయవ్యతిశేకములబేతనే నివృత్తి త్తికలిగినందున “త్ర 

త్త _కేవనుస్యా” సివాక్యము. విషయళూన్యమెనదని ప్రాప్తించినది. 

అతా, అన్వయవ్యతి"రేకములచేక పచార్థజ్ఞానము కలిగినపి విదప, అజ్ఞాననివ ర్త రకమైన 

శక్షూనమును'తక్వమస్యా"దివాక్యము నలుగంకేయుననిగదా మోరు చెప్పుచున్నారు. చిదా 

తనిష్ట్హమెన అజ్ఞానముకం శే మఆీయొక అజ్ఞానము లేదని నిశ్చయించినందున, 'చిదాల్త్య 

నివ్షమెన అజ్ఞానము, అన్వయవ్యతిరేకములవేక్రనే నివ త్త తమగు చున్న ది గనుక, 'త్ర శ 

మయుస్యా” దివాక్యము నమ౭కీయొ క జ్ఞానమును పుట్టించవలసినది'లేదు, అని .భావను, 

ఆవ, అయిశే “త్ర _క్వమస్యాని వాక్యముల వ్యర్థ మా? అనిన కాదని ని చెవ్వ 

చున్నారు... —_ . 

వాక్య, తస్తా చాక్వస్య నై ఇెష. మహిమా యో౬యమా 

క్త నాత్త నో ర్విభాగ సతి. ౫ిం 

దంల. శావున వాక్యముయొక్క. ప్రభావ మిది అక్షానాక్షల లయొక్క_ వివేక 

మేుదికలదో; Mh శబ్దము: సాంఖ్యమకసనూ వృద్యోతకము.. : 

'. “త త్రమస్యా' దివాళ్యము నిర్భయము కాకూడదు. కనుక దానికి ప్రయోజ 

నమున ఈలాగున చెప్పవలయును,'త త్త్వమస్యా"ది వాక్యము అన్వయ వ్యతి శేకములతో 

ఎర, మి థ్యాజ్ఞానమును నిరసించి, ఆశానాళ్త ని'వేకమును సం పౌదించునోగాని మజియొక 

యమెజ్ఞూననిరసనము చేయదని భావము. 

ఆవ. ఈప్రకాగము సాంఖ్యుండు చె చెప్పినయాక్నే మును. పరివరించేకొఅకు 

సి్రాంతవాది ఫ్లో లోకమును అవత రింపంజేయుచున్నారు, == 

వాక్య, 'తన్నిరాకరణీ యేద ముచ్యతే. ౫౨ 
దం=ఎఆ, దానిని నిరాకరించేకొ ఆకు దీనిని చెప్పుచున్నారు." ర 

ఈా.. సాంఖ్యు డుశెప్పిన ఆకేప మును పరివారించుటకొఆకు ఈముందరిక్లో కము 

'ఇొవ్పం బడుచున్నది. oo 

శో భేద సంవిదిదం జ్ఞానం ఛేదాభావళ్చ న సామజ 

'కారస్ట మేతదవిద్యాయా జ్ఞ జాత నా శ్యామ! ద్వచః. ౬! 

. దం-అ. ఈజ్ఞానము 'ేదజ్ఞానము; సాత్రేయందు. ఛేదములేదు; . ..అిద్యయొక్క. 

కృత్య మైన. ఈ ఈళ్ఞానమును, వాక్యము ప్రి బహ్యో కారము'చేక విడిపించును. 
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శా, అన్వ యవ్యతి'లేకముల చేత కలంగు చున్న ఆతానాక్ర కృవివేకళ్ఞానము, ఆత్మ ॥ 

అనాత్త్య; అనేశెండువదార్థముల నవలంబించి. పుట్టినందున  శేదహాపమైయేన్న ది. శాన 

నే ఇది భచక్ఞానమని ఇెచ్చందగియున్నది. శ శ్ర కమస్యాిదివాక్యములకు "ఆశ్చర్య 

_విషయయమెన న్ సాచేన్వరూవము “వకథైవాను ద్ర ద్రృష్టవ్య' మిశ్యాద్మి క్కుతులచేకత నిళ్ళేదము 

గా చెప్పంబడుచున్నది, కావున భేదరూవయమెన విజేకజ్ఞానము, భేదశూన్య మైన సాతీ 

యందు భ్ మసీద్ధమైనం దున వాక్యజన్యము శా నేరదు. "కావున. వాక్యము అద్వితీయ్యాబ, 

స్లాజ్ఞునమును సంపాదించి సర్వాజ్ఞానమును నివారించును. అని భావము, వదార్థజ్డాన 

మును నంసాదిం చినతర్వాత , ఆపదార్థక్థానము ననుసరించి పరమాత్మను ఒకటిగానే 

(అఖండను గానే చూడపలయునని శే ప్రే క్యర్ణమ. 

అవ నుజేయొకయా ్షేవమున కనుపజి చుచున్నారు. .. 

వాకస్ట. జ్ఞ జ్ఞాత,నా శ్యాజయేద్వచ ఇ ఇత్యుపశ్రు త్యాహ కశ్చిత్... నప. 

దంఎఅ, వాక్యము బ్రహాకారవృ ఫి తిచేత్ర. అజ్ఞానమును త్యజింపం జేయు నని విని 

మఆియొకచొది చెప్వుచున్నా౭డు. 

తా, స్పష్టము. 

వాకు. స్య జ్ఞానవ్యతొరేశేణ. ఆత్తాన ' మవబోధస్యాఖా 

.. వాత్ కిం వాశ్వేన నివ కలే అజ్ఞానం పి నామ జనా 

భావః. 5 ల 

. దం=అ, మిథ్యాజ్ఞాననూకం'కే జేజుగ ముణీయొక ' - ఆత్తాక్టానము. లేనందువల్ల 

వాక్ళమాబేక ణే నివ రచేయంబడున? అజ్ఞాన మన 6౫ శ్లనముయొక్క-. ఆభావమే 

గదా? ee . 

తా. అళ్ఞానమనంగా జ్ఞానముయొక్క ' ప్రాగభావమేశాని మఆకీయొక భావ. 

రూవప చార్థముగాదు. అట్టి భావరూ పాజ్ఞానము కలపనుటకు. వ్ర మాణము లేదు. అట్టి జా | 

నాఖావరూ వమైన అజ్ఞానము, పదార్థజ్ఞానము పుట్టగానే నళించుచున్నది. 1 కనుక వాక్య 

మునకు వ్రయోజనములేదని. భావమూ." . 

అవ, ఇదిగాక ఇట్టి. జ్ఞనాభావము అనర్థ "హతువుశానందున 1 నివ ్రించంకేయం 

పగనది కాదని చెద్వచున్నారు.- Wo పన నవం IT 

వాక, తస్య ఛావస్తు సార్టిభాబ్యా క్కుత.. సంసారకార 

త్వం. నహ్యసతః షు పులే “క్టుత్రన్తు. ఖలు. నామె 

వం ౦ సానీదితి కథమసత సజాయీ తే” శిశు లేకితి. Er 
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దర=ట,. అజ్ఞానమునకు భావరూపత్త్వ్యము లేనందున సంసార "హేశుక్వము ఎచ్చట 

నుంచి. సంభవించినది? అభావమువల్ల భావమున కుత్చల్త ఫి _అంగీకరింపంబడ దుగచా? 

*క్షుత్రన్తు ఖలు సోమ్మేవం స్యాదితి కథమసతః సడ్జాయేత” అనిన్ని (శుతులవలన నని 

మలీయొ క వాది యాహేవించుచున్నా(ఢని Ao నాక్యముతో, సంబంధము, 

తా, ఆత్మకు సంసార మేగదా అనర్థము, ఈయనర్థము జ్ఞానాభావరూపమైన 

అజ్ఞానముచేత ఫుట్టింపంబడినదని చెప్పకూడదు. సంసారము భావరూవమై యున్నం 

దున. అభావము'చేత్ర పుట్టనేరదు “కుకస్తు ఖలు కథధమసకత8” అనేస్రు, తులు అభావమువల్ల 

భావపదార్థము పుట్టదని (వ్రతిపాదించుచున్నవి గనుక ఆజ్ఞానమును నివ శ్రంపాజేయుట. ! 

యావళ్యకము కానందున వాక్యము నిష్ప యోజనమని భావము. ఓసోముండా! ఎందు 

వలన' నీలాగున అగును; అసద్వస్తువు వలన సద్వస్తువు వీలాగున పుట్టునని (శు శ్రుుత్యర్థము, 

అవ, ఈయాశ్రేవమునకు సమాధానముగా శ్లోకము నవతరింపం జేయు. 

ద౦-అ. ఇచ్చట వెప్పంబడుచున్నది. 

తా. ఈయామేవణకు సమాధానము వె్పంబడును. 

న్లో. అజ్ఞూతవవ సరోస్టోఒర్డః నై ప్రాగ్భత్. బుద్ధి జన్య స్క. 

వే నైవ సతాసంళ్చ గన్నజ్ఞాతో భి స్తతః ౭, 

దం.అ. ఏ కారణమువల్ల అరతఃకరణవృ ర్తి త్రి (ప్రమాణజ్ఞానము యొక్క ఉత్ప. 

శ్తికి వ్రూర్యమందు సకలవ దార్భముల జెలియంచిదని దై (ఆక్ఞానావృక మైయున్నదో, ఒక 

సత్తు చేత చేస క్ష శతకల ్ రయున్నడో, ఇ ఆ కారణమువల్ల సడ్వ స్తువుఆజ్ఞాకేము (కక్ష నావృతమ్సు 

అగుచున్నది. . 

ఛా. ఆజానమనంగా నొకభావరూపమైన పదార్థమే కాని. బానముయొక్క_ 

అభానముకాదు, ఎందువల్లననం గా నిద్రించిన వాండు “ఏ తావంతం కాలం నకించి. దహ, 

మ'వేదిషం”_ఇంతేజికు “శశమిన్ని ఎయింగ క చేయ
ుంటిని అని వ్యవవారించునుగడా? 

ఈవ్యవవోరమువలన నిద్రా, కాలమందు - నకలవిషయముల నావరించియున్న అజ్ఞానము. 

అనుభ వింషం బడినదని తోంచుచున్నది, ఇట్టి అజ్ఞానము వ్ర ర్రశియోగిక్మరామేకనే ఆయి 

నయెడల ప్రతియోగిస్య రణము అవళ్యమై "యుందును... : (వ్ర, తియోగిస్మ రణము లేనిది. లోక 

ములోనభావము అనుభ్గనింపబడుట అ వ్ర సిద్ధము-ఫుటాభాపము, 'పటాభావము ఇత్
యాద్య 

భావములకు భుటాదులు పృతియాగిస్త కము లనంబడు. భుటాద్యభావము అనుభ వింద 

ఇదునవ్వదు, ప్ర ప తియోగ ౫ భూతభుటాదలు నృృర్తాషుబనాన్యగాని,. బా చాటిన రణములేక శే 

by) 
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భుటాద్యభావములు ( అనుఖభవింపం బడదు. (ఇవా భూతలే భుటో 
శాస్తి స్రింతఈాభాాా 

ఘటములేదన్సి. ఈ పృ కారము భుటాభావము అనుభవింవంబడునుగాని హె 

తేకశ నుటాద్యభావచులు. ఆనుభవించంబడవు. (ఇవా భూతలే భుటో నొ 2 ముర 

యందు ఘటములేదన్సి) ఈవ్ర కారమఃగ ఘుటాభాౌనము అనుభ వింవం ఇ3 2కు నూ ఆాని, 

లము, Me నా స్తీ! Cr
a లేడు? అని ఈ, “కారము7గా ననుభవిల ఇదు = ఇం క నని 

కనుక నుష ప్రీ క్రికాలమం దనుభవింపంబడు సున్న అజ్ఞానము. అభాణయా డమే
 

సళ eo 

కొడల దానికిప్ర, తియోగియైన వ ప్రమాణజ్ఞానము(ఆంక3కరణవృ శ్రి తిన రిం ఇతడు 

' డును. నువు ప్రి కాలమునందు అజ్ఞానముతస్ప దుతియొక ర్రమానిర్థానయం రం 

చున్నట్లు కానము. - కావున నుమ ప్రీ పీ కాలమునం దనుచ్శవింవంబకుచున్న్న ఈ జనుము 

రూజమేగాని అభావరూవముకాదు. అని అర్థము, సుష వీ వీశాలమందపి ఆజ్జైనను 

పదొర్థముల- నావరిర భియుంండునని చెప్పితే ఆక ఒక్కుే. అక్ఞానమంన ఆ. వ. 

ఇదపటిక చెప్పినది విరుద్ధము కాదా? ఆని యనిన, కాదు; నామరూ- పాక టి 

జరీచమంతయును నువేవ (వళయమందువలె నువు ప్పి వియందును స నన్గాత్క ముం: 

సత్తామాత్ర, రూపమై యుండునని వేదాంతములయొక్క- స్వాంతన = ల ము 

స్ప్వవ్న౦  నక్రంచన పశ్యతి అథా అస్మే కా హ్రైణనీవై చైకథాగవతి కశ్రావంచాక! నలి 

మఖి స్పహాెప్యేతి” అని ఆరంభించి "స యహ ప్రతిబుధ్యతే నం. 

" దికో విస్సు లిం గా రవిక చ తిష్ట రన్నేవ మేవైతస్తాదాక్ర క న8సర్వేప్రాణా౭యా ఇ యు తన 

' శిష్టం'తే హ్రాకేభ్యో. చేసంజేజేభో ్యేలొ కాకి అశ శృుతినుమ క్తి ప కాలను గు! సర్వా న్ 

నన్వాకే ఈ్పబ్రహ్మా యందు. లయించుననిి వ వ్రబోవశాలమందు. అసన్శాత్క ఇ జ ల్లో 

వించునని స్పష్టముగా. ఇెబ్వుచున్నది. ఇదిగాక కల్పితమైన రజతముం. వ్ ఇస 

ముగా లేనట్టి దక్క పంచమున్ను ఆజ్ఞాన క ల్సి త మైనందున స్వాధిష్థాన నా త 

వ్యతిరేకముగా లేదు. కావున నుష ప్లీ వి కాలముందా సర్వ ప్ర 'బపంచము నహ్షైత 

ఆత కృస్వరూపమే నన్నాత్ర మైనందునను,అసన్వాశ్ర, మే అజ్ఞాతమైయున్న ఆయున oy 

నకు విషయము ఆశ క మైఠస్యయేగానిమజియక టీణాదని + మే మిదివఆెకి ఇ ఇ స్వ్ప౭కది పి 

కాదు. ఇవిగాక “భూ. న శమయ R= త్రి “అజ్ఞా జే చాజ్బృత( 

చున్నది, pa నన నన్ధరూబమై వమెన సం సారము శల్పింపంబడిన వా జపాన్ a 
మ వశ్యము నివ గ్హింపంజేయందగయున్న ది, దీనిని 'నివ ర్తింవం జేయంనాడు వా “క్ష 

కావున) వాక్యమునకు ప్రయోజనముకలదని భావము పెనోదవారింశచు *యయచి 
ళీ 

నృ్వన్నం. అనుదానికి. క. అర్థము.-..-నిద్రించువాందు. యెవడు. స ఆానొళన్వ 
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కూడా చూడండో తనంగా స్వహ్నావస్థనుదాంటి సువ వ్యవస్థను బొందునో అని. అవ్య, 
డు ఈ ప్రసిద్ధమైన పరమాత్మ యం చేకీభవించును. అవ్వుడు వాగింది యము తనవిషయము 

లైన సబ్బములతోయహాడా ఈవరమాత తృనుగూగ్చి. లయ మునుపౌందును; *సయదా 

ప ప్రతిబధ్యలే' అని ెనుదవారించిన శ్రుత్యర్థము=ఎవ్వుడు ఈపురుషుండు వ్రబోధమునొం 
దనో. అవ్వడు మండుచున్న అన్ని వలన. మిణుగురు ఎట్టు నానాదిక్కులనునూర్చి ఎగిరి 
పోవునో అటులే ఈవరిమాత్తవలననుండి సకలమైనఇం ది యములు తమతమస్థానముల 

గూర్చి 'వెడలీపోవును.. ఇం ది ప్రయప్రాణములతరువాశ ఇంది ద్ర, యాథిష్టాన చేవతలు వెడలి 

పోవుదురు. ఆదేవకల పి పిదప శబా పేవిషయములు వెడలిపోస్టను. ఆనం౫గా నామరూ పొ 
తృకృవ్రవంచను సుమ వ్లీదళశలోో పరమాక్త్ర యందు లయించును. వ బోధదశయందు పరమా 

త్యపల్ల ఇంది ది య'చేవశావిదరజాది ప్రపంచము యథావూర్వముగా_ నావిర్భవించునని 

తాత్పర్యము, “మజేయును వెనుదహా రచన “భూ యశ్చాంశే” అనుదానికర్థము వాక్య 

జన్యజ్ఞానము కలైగినపి దవ సకలమైనమాయయున్ను (అజ్ఞానమున్ను) నివ శ్రించును. 'అజ్ఞాశ్నే 

మాక్ జానంి అనయా. క్షానస్వరూపము అజ్ఞానముబేత .నావరింపంఢియున్న దని 

అవ; , ఊశ్తరల్లోకము. వకరందంశేయుకున్నారు.- —_ 
వాక్య, సన్నజ్ఞాలో భవే త్తత ఇత్యు క్షమధ స్పనేన శ్లోశేన 

కలనా. సస్టుజ్ఞాత 5 ఇక్యే పేమాయాం తత్స దాపు వ్యతి 

a 

దం-అ. కనుక. సద్రూవ వము  ఆజ్ఞానముచేక చావరరవంబడియున్న దన పూర్వ 

శ్లోకముతో చెప్ప(బడినది గొసక్డాకావృత మైన యీోస్నద్రూవ శే మేదియని యడుగగా దాని 

యొక్కన్యహావమను ప్ర పతి పాదించుటకు చెవ్వచున్నారు. 

తాం .అజ్ఞానావృతసత్సరూప మెట్టి వనంగా చెప్పుచున్నారని భావము. : 

॥ క్ పృమిత్సాయాం య ఆభాతి సియం మాతృ ప్రమాణయోః, 

.. స్పిమహిమ్మా చయః. సిద్ధః సోఒజ్ఞు తార్జోఒవనీయ తామ్. రా 

దం-ఆ. వదార్థములను తెలియ నిచ్భయిం చినదళయందును. మీది ప్రమాతయం 

దును. 'ప్రచాణమునందుకు స్వయముగా భాసించునో, నీవి స్వసామర్థ శముచెళనె సిద్ధ 

మైయున్నదో అది. ఆజ్ఞాత మైన అర్థమని నిశ్చయింపంబకుగాక . 

తా. శుటాదివచార్థములను "తెలియవలయునని యెప్పుశం ఇచ్భయిం డ దునో అప్పుడు 

భుటాదిదార్థమలకు తెల్టాచే. చేవ (ప్రమాకవు గ్రశాశంచుకున్నాను. సవా 
రిం 
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'చ్రమేయములను "తెలియచేసే నే ప్రమాణము (రతురాదిం ద్రియము ప్ర వ కాళించుచున 

అతని ముందుగా. నిశ్చయించి వ, వవ ర్రించునుి.. '-ఈనిశ్చయములో ', (వృమాతృ వ్ర, వచ మదా! 

లను యేది (జ ప్రశాశింపుచున్న పో అది అజ్ఞాతమైన సక్సదార్థమని "తెలియవలయు నే. 

గాక. ఈయజ్ఞాతమైన సక్పదార్థము క మాతృ, వ, వమాసి, పమేయము ల్న జ 

ఈమూంటియొక్క- అభొావమును న ద్రశాధింపలకేయుచుండును. నలా జ్యాగ్యడ్ల' 

పృమౌత్ళ: ప క మో, మ, మేయ ములను సుషుష్యైూదిదశల యందు వ్రమాణాద్యభా వః 

గ్రశాశచదకేయుచున్న ఇ సాకి మైతన్యమే అజ్ఞాతార్థమని భావము. 2 

అవ, మజీయొకజ్రార్వవశత్షము న నవకరించంచేయుదున్నారు వ. 

వాక్య. అత్ర "శీ దావా. 

దం.అ, వెచ్చట కొందణు వెప్పుదున్నారు. 

“ఛా, అఖం టైకరసార్థము త శ్త్రరమస్యాదివాక్యము చేత నే కలుగునని సీద్ధాం ఆ 

ఇస్పినది యు క్షము కాదు, మణియుకసాధనము చేతకూ డా అఖందైకరసార్థము మ్, 

చున్నదని కొందణు పూర్వవకమునే. చెప్పుచున్నా రని భావము, 

. వాకు. యత్కించి దిహ వాక్యం లౌకికం వై దికం వా తళ్స 

రం సంసన్హాత్త కమేవ వాక్యార్థం గమయతి అత, స్త 

త్ర  స్థ్వమసాన్థిదివాశ్యేభ్యకః సంసశ్తాత్త క మహం ' చ, 

చాతి విజ్ఞాయ -తావన్ని దిధ్యానీత యావదబాశ్యాన్థై 

త్త క్ష ప్రగ్యేగాత్యవి విషయో ఒవబొ థొ ఒహం టై హోాత్రి 

-సమభిజోయతే. ఏరా 

" దం-అ. ఇచ్చట లోకసంబంధమైన వాక్యముగానే, వేదసంబంధమెన ఇకా 
గాని యేదికలదో ఆదియంత్ర యు సంసర్షరూపమైన వాశ్యార్థముణే శెలియం మే + 

న్నది. గనుక (త్ర శ్రషమస్యాిది నాక్యములవర్లి “అనాం బా నేనో బ్రవ్వాను ఆనే 

రూపమైన వా క్యార్థమును తెలిసీ కాని అంక శాలమువివ ఛ్యానమునో ఏ చేయనలం 

ఎంత కాల' మానా క్యార్థయాప పమైన చ్రక్యగాక్క యందు సంబంధించిన “ఆహం. 

అనే: జ్ఞానము కలుగునో. " 

“గామానయి (వును తోలుకొని రా ఇత్యాది లోకనీద్ధవాక్య మం 

భర్ష కా చం. (స్వర్షమును_ కోరినవాండు - యాగమును "శేయవలం 

ఇత్యాది వైదిక వాక్ళములంగాని, అన్ని జాక్య ములున్ను సంసర్దరయావమైన_ వాకా 

భోధించుచున్నవి, గనుక “త క్ట మస్యాిది. నాక్యములున్ను నంసర్గరూపమైన ' 



3] సర్వ'వేదాంతసారస సంగ వాము. ల్లరిర 

ర్థముణే బోధించుచున్నపి. అఖం డైకరసార్థమును బోధించనేరవు. అయితే అఖండార 

న్స్ 'జీనివలన కలంగునన6౫ా నిదిధ్యాసనమువలన (ధ్యానమువల్లు కలుగునుగనుక వ ప్రత్య 

గాత యందు “అవాం బ్యా ' అచ్చే అఖం డార్థళ్డునము కలుగుటకు గాను ముందుగా 

త త్హ్వమస్యాదివాక్యములవల్ల సంసర్షవా క్యార్ధమునెఆింగి. ఆయర్థమును స గ్ట్రగమను 

'చేయవలసీనది. నిదిభ్యాననమువలన త్రక్యగ్ పై ద్రశ్తాక్యహాక మైనజ్ఞుననా సంభవిం 

ననిఫొవము, నం. 

అవ. ఇదిగాక వాకర్థన్యమైనల్థానన -మోతసాధనము' కాశేరదని శైవ ప్ప 

చున్నారు. ర 

వాక్య. తస్తాచేవ విజ్ఞానా కైవల్య మాప్నోళీతి.. . xe 

దం-అ. ఆజ్జానమవర్ణునే మై వల్యమును పొందును అని కొందటు వెపె ప్పెదరని 

నాక్యముతోటి యిన్వయము._. 

“తొ, థ్యానజన్య మైన విజ్ఞానమువల్లనే కైవల్యము. పొందంబడునప గానీ _వాక్యజ 

న్యమైన విజ్ఞా విజ్ఞానమువల్ల ఫౌందంబడదు గనుక వాక్యమువల్ల చే అఖండార్భకానము నియమ 

ములేదు. చాక్యజన్య జ్ఞానమువల్ల మోక్షమున్న లేదని భావము 

అవ. ఈ వృకారముగా ఇెప్పినప్రూర్వవత్షవాదిని నిరాకరించేకొజికు సిద్ధాంత 

వాది శ్లోకమును అవతరింప జేయుచున్నారు.- 

వాక్య. తన్ని కరాకరణాయేద ముచ్యతే, Tre tg 

దం..ఆ. దానిని నిరాక రించుటకొ ఆకు, ఈము. చెక్పు'బకుకున్నది. 

తా. సృస్థము, nn . 

శో సామానాధికరణ్యాచే క ర. శుతరఖయోారిన, 

వార్టివృ శ్తేః స్యా దవా 'కారర్థః స సాతోన్న స్త సత, త్త్వమర్థయోః. ౯ డ్. 

దం-ఆ. భుటాకాశముహాకొ శములకువలె 'కత్” వద “త్వం పదములయొ క్క 

వాచ్యార్థములకు సామానాధిక రణ్యము మొదలగు దానివలన . నివృర్ష లిక లుగు చున్న ందున 

మాకు ఆఖం చార్థము సామాత్తుగా కలుగుచున్నది. | 

తా, విచారించగా సీలమాత్సలం (నల్హనికలున్ర ఇ క్యాదిచాక్యములయందు పద 

ములకు 'సామానాధథికరణ్యమున్ను; పదార్థములకు విశేషణవి కేష్యభావములున్ను = కలికి 

| యున్నందున. వాక్యార్గము నంసర్చహజముగాశే భాసించుచున్నది. అయినప్పటికి భుటా 

శాశోమహాకాశకి - (శుటాశాశమే మవ కాళము) ' ఇ శ్యాదివాక్యములయందు. పదముల' 

కు సామానాధికరణ్యమ వదార్థములకు విశేదణని శేవ్యరానమున్ను శలయున్నప 

ళీ 
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టికి వాక్యార్థము సంసర్గరూపమని చెప్పతగదు. ఘటవిళిష్ట్ర మైన . 

పోచ్చిన్న మ్రైనందున మహీత్వవిశిష్ట మైన ఆ కాశముతోటి సంస ర్తమం? 

విరుద్ధమైన దా యున్నది. ఎచ్చట వదార్థద్వయను అన్యోన్యసంసర్లః 

కనుహాలమైయుండనో, అచ్చట నే వాశ్యార్థము సంసర్టరూవమై 

గనుక భుటవిళిహై కాశమునందుగల పరిచ్చిన్న త్వమును, మహాకాశమున 

త్వమును పరిత్యజించి, ఆ కాశస్వరూపముమా త్రము లక్షణ చేక వివటీత 

ఈవాక్యార్థము పదార్థసంసర్దము లేనిదెయున్నందున అఖం డార్థమని ఇ 

క ప్ర కారమే “తల్” స్వం వదములకు సామానాఫిక రణ్యమున్ను పదా ర్ 

నణసశేవ్యభావమున్ను కలిగి యున్న ప్పటికీ “త్వం వడార్థమైన అంత$క రల 

వైతన్యమునకునే “కల్ "వదార్థమైన సర్వజ్ఞ త్వాదివిళిష్ట్ర వైశన్యమునకును వరన 

విర్భుమైనంద.న సంసర్ల వా క్యార్థను సిద్ధించదు గనుక “శ్లుంి వదార్థమందు 

రణ యన్య త్వా ద్యంశమును తల్ పదార్థమందుగల సర్వజ్ఞ త్వావరోత్ష ఇ 

పరిత్యజించి వైతన్యమ్మాత్రములకు అభేదము భాగ త్యానలక్షణ చేత విపత్. 

గావున “క క్ర కమస్యాది” వాక్యములవల్ల నే ఆవ క్యార్థము (అఖండైక రసా 
wi ఛుచున్నది. గనుక ఆవా క్యార్ధసిద్ధికొ ఆకు నిదిధ్యాననమును అ సేకీంచవ 

అవ. శంకాఫూర్వకముగా ను త్రరశ్టోకమును ఆవ శరించ జేయు చు" 

'వాక్టి, కుత; అవాక్యార్లోఒవసీయత పతి చే. శ్తత్ప 

త్త సర్గం విశేషణ విశేస్యయో। సామర్థ్యో క్షి కిక, 

దం, అఖిం డైక రసా్థము నిశ్చయించ! బడుచున్న దని యందును 

న్నారనంగా దానిని శేరియంజేయుకొఅట విశేషణని శేస్యములయొక్క_ 

చెప్పబడుచున్నది, 

శా. అనేక వదనులతో ఖఘుబించంబడియుండునది వాక్యమనం బ చ 

కలది వాక్యముగాదు. ఆ ఆచేకవదములు వీకారముళై నయెడల పు 

భుటీంచును, కనుక భిన్న ర్థకములని చెవ్ప్చవలయును. భిన్నా రకములణగన 

ములు అశాంక్షూయోగ్య ౌనన్ని ధానములవేత వరస్పరసంసర్లమును పో 

బడు గాపున సంనర్ద మే వాక్యార్థము. ఆశేకార్థకములై 

| కారమును బోధించుట “శక్యము కానందునే అఖం డార్థమే వాశ్యార్థశ 

ఇెచ్చవళ్చునని కొంద జొమేపించుచున్నారు, ఆయాకేపమును. పరిషా 
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అఖండార్గ మే ప్రకారము జెలియంబడునో ఆ ప్ర శారమును నిరూపించుటై సిచ్ధాం 

తవాొది పిేవ్యవి శేషణములయొక్క సామర్థ్యమును చెవ్వచున్నాండం అని భావము. 

న్లో. నిర్దఃఖిత్వం త్వమర్ధస్య తద లేన విశేవణాత్ 
హో ప్రృత్యక్వాచ తేదర్గస్య త్వంవ జినాస్య సన్ని డేః, ౧౦. 

దం=౪ఇ. “తత్” పదార్థముతోటి. విశేషింవంబడినందున ' “త్వం” వదార్థమునకు 

సర్వదుః ఖు రాహిత్యము సెద్దించినది. “త్వం పదా ర్ధముతోటి యోగో తత్ వ పదార్థమునకు 

సన్ని ధానము కలిగినందుక లన ఆత్ష్యత్వము (ఆపకోజ్శ్వము) సిద్ధించినది. 

తా, చేహేంది ద్రియాది విశిష్టమైన చెతన్యము “త్వం” పచార్థము. ఇట్టి “త్వరి 

పదార్థము 'చేెపూం ద్రియాదినం బంధముచేశ ఆధ్యాత్మి శాదిదుఃఖ ములు కలిగి యున్నట్లు. 

| తెలియబడుచున్నది. 'సక్యంజ్ఞాన మనంతం బ్రహ “విజ్ఞాన మానందం బహ ౨ “వళ్ల 

మేవా ది ద్వితీయం” ఇత్యాదిశ్రు సల చేశ అప్వితీయ సచ్చిదానంద స్వరూపమైన వర 

ట్రవామే తత్పదార్థము. ఇట్టి “కల్” వదార్థము' అవాం” అని ప వశ్యవముగా ప్రశాశంచ 

నందున పరో తమైనట్లు తెలియంబడు దున్న ది. - ఇందులో ' “తత్త పమసీ” వాక్యము. 

నందు “క్వంి వ దార్థమునకు “తత్” పదార్థము నిశేషణముకాంగానే ' త్వం” పదార్ధ 

మునందు తో.చబడుచున్న దుఃఖ తము నిన _రించును. అనంగా వరమానంద స్వరూ 

మెన వర బవ్యావు సీజీ యనగానే జీవునియందు తోంచంబడుచున్న దు8ఖాదులు వాస్త 

వము'కావని తో(చి నివ_్రించునని అర్థము. ఈ ప్ర కారమే తత్” పచార్థమునకు' త్వం” 

పదార్థము విశేషణము శాగానే “తల్ 'పదార్థమునందు తోంచంబడుచున్న “పరోక్ష క్వము 

(ఆనాత్త, త్వము) నివ _గ్లించును.ఆకః గా నిత్యాప పరోతమైన ఆత యే పర బ్రవ్వాయని ఇెప్ప( 

గానే వర బృవ్యాయందు తో౭చంబశుచున్న పరో తత్వము (అనాత్త శ్వము) నిప ర్రించున్స 

అర్థము నక క “ఛల్ ? “కషం” అ నేపదములయొక్క_. సామర్థ ర్థ్బ్ర్ము పట్టివగానున్నందున 

పదనులకో జూనరు క కృష్టదోషములేదు. అఖండార్థ ప ప ప్రీలీయున్ను కలదని భావము. 

ఆవ, గతించిన యర్థము ననువదించుచో “ను త్తర్మన్యం ౦థము నవతపరింపం జేయు 

చున్నారు, ర 

వాక్య. ఉక్తం సామానాధికరణ్యం విశే షణనిశేష్యభావళ్ళ 

గంకేపతః అథ లత్యులకణవ్యాఖాన్టీనాయాహ.. 9 

 దం_ఈ సామానాధికగణ్యమున్ను విశేషణ విశేస్యభావమున్నో నంగ గృహాముగ ec 

"కెచ్సంబడినదిం. అనంతరము .లత్యలత్ణసంబంధమును వ్యాఖ్యానముచేయ టకొణికు 

ఛొవుచున్నారు. 



ర్రీగెడ్త వైహ్క- ర్యస్టసీద్ధి. . [అ- 

నని అతిచేశించుట వేత బుగ్గతోటి సామ్యమును వెవ్వుటవలన భేదము చ్రసక్షముళాగా 

చొనిని నిష షధించుటకొజకు వెప్పంబనుచున్నది.. 

చా. గతించిన శ్లోకములో బుద్ధియొక జ్ఞాకృక్వ ళు చత్యక్ష నము లెట్లు వ వగన్నర 

మభిన్న ములో అటులేఆళ క్ల యొక్క కాటక్థబోధ ప సత్య క్షములున్ను వరస స్పరమఖిన్న ము 

శేనసిచెస్పినందున ఆత త్మయున్ను బుద్ధితోనమాను.పని నీద్దించినది, అందువలన బుద్ధికి జ్జ 

కృక్వ పృఠ్య క్ష ష్టములకు ధర్హిధర రృరూపయైన భేదము కలిగ యుండునట్లు ఆత కకున్ను కూట 

స్థబోధ వ్ర వప్రశ్య క్ష క పములకున్ను , భరి థర్ర ర్యరూవ భేదము కరిషియంం శుననీ తోంచుచున్నది. 

అట్టి భేదమును నిరాకరించుటకొఆకు "ముందణికోకను చృవర్షి రించినదని భావము. 

న్లో, ధర్మ ధరి ర్శిత్న = దో ఒ సా "నికి సోకి నె గ్ వాత్త నో యతః, 

. వ్య వలి రతో= భిన్నం భద హతో రసంభవాత్ . ౧౨ 

దం-అం ఈబుద్ధికి ధర భర్శిబావరూపమెన ఛేదముకలదు, ఆ భేదమును. ఆక క 

=ఫీంశుపుదబన లేదో, అందువల్ల “ఖీదమునకు పీంతువులేనందుననో వృశ్యగాత్మ స్వరూవ 

ము మ రఫి మనది, 

“తా, బుద్ధి పేద్యమై (తె? 'య 6బడున చై యున్నందున, ధరి ధర్మ భావరూవమైన 

"భీదముకలిగియున్నది. అనంగా బుది ద్ధి దృశ్య వ గ్లములో చేరినది కావున, క్ఞాతృత్వ (త్య 

కములు ధర్మ ములుగా తాను ధరి, శానుండి భేదమును సహించియంున్న దని యర్థము. 

ఆశ క్ర ఆవేద్యవై మునందున (దృ శ్యవర్ష ములో జేరిన బాండు కానందునృకూ టస్హబోధ వ వు వ్రత్యక్త క్ట 

ములు ధర్మ ముగా తొను ధగ , నోండి తొద్భశ్ల భేదము కలవాండుగా:డు, ఇది గాక 

కూటస్థబోధ , వ్ర, త్య స్త క్ట ప్టములక ఆర్మ కును భేదమును (గ్రహం చే కారణసామ Ww ధా 

చేనందున వ ప్రశ్యక్ సప్త కాశల్ఞానన్యరూపు డైన ఆ ఆరక, ఆఖం డైకరస మేశాని దము 

కోలవాండు కాదని భానము, 

అవ = భవగ్రావాకమగు సామ గీ కలదని శంకించ గా దానికివగివా రార్థముగ నుక 

రన్లో క ము నపతో' సంచ కేయూరున్నారు. Conn 

బాకి. షి ా త్త్యసంభ భవం గర్శయన్నా హా. a 

కంత. జేదళారణములయొక్క. అసంఛవమును చూపించుచు చెప్పుచున్నారు, 

శ్రా, 'భేదగ్రా ౧ సాక పామ చ్రిజాన్యక్వరూనమైన "పీత్రువును కనువజచుచున్నా 

రని భావము, 

న కసాన్టిం చిదనస్థా యాం బోధ ప వత్యక్త క్ర పరూక్ళిడా, 

వ్యఫిచారో 2 శబా దృష్లో యాథాహం తద్విదో స్సదా, ౧౪. 
శ * 

Rs wy") 



3.] సర్వ వేదాంకసారసం గ్రహము. కిన 

దం-అ. వీసముయమునందుచు, జ్ఞాన ప్రత్య రక్షషములకు ఛేవముగాని, వ్యభిచా 

రము (ఒకటియున్న వుడు మణీయొకటి “శక్హోవుట్స గానే అనాం కారసాక్షీ చెకన్యము 

లకువతె కనువడలేదు, 

తా. అహంకారము జడమై దానిసాకీ అజడమెనందున అవాం కారసాక్షి వెత 

న్యములకు స్వరూప భేవము . స్పష్ట్వమె యున్నది. ఇదిగాక సుమ క్రిమూర్భాది కాలముల 

యందు అవాం కారము లేకవేయినను, సాకీ చైతన్యము ప్ర, వ, కాశించుచున్న ౦దున వానికి 

వ్యభిచారమున్ను కలదు. ఇట్లు జ్ఞానమునకును, (వ్ర త్య క్వ్వమునకును . స్వరూవ భేదము 

కాన్సించలేదు. జ్ఞానమును విడిచి వ్రత్య క్వ్వముగాని, ప్రత్య క్ష మునువదలి జ్ఞానముగాని 

చ,కాళించుటయొను కనుభడదు, కావున వృక్య గాత్ర అఖం డైకరనమని నిశ్చయింవం 

బచుచున్నదని భావము. “వ వృతీకం జేీహౌం ని ద్రైయాది వె లవణ్యం అంచళీతి వత్యక్ 

అనే వ్యుక్చ త్తి వివేక జడములయున జేహాం చ్చి యాదులకం కం అజడమెనందున, విలత్ణ 

మెన వస్తువు ' వ వ్రశ్యక్ అనబడును. జ్ఞైనమనంా. అబడము గనుక జ్ఞాన ప సృక్య కో 

ములకు భేదములేదని తాత్సర్వము.. . 

ఆవ, ఉ త్తరఖ్లోకము చేత ఫకి తార్థము వెచ్చంబడునని చెప్పుచున్నారు, 

వాకస్టి. యస్తా దజ్ఞానోపాదానాయా ఏవ బుద్దే శ్ఫెదో నా 

తన స్తస్తా చేతత్సిద్దమ్. ee 

దంఅ. సందువలన అజ్ఞానము కారణము గాంగలబుద్ధి శే, భ్రేదముకలడో ఆక్క కు 

లేదో, అందువలన సీయర్థ కుం సద్ధించినది. 

తా, ఇదివజకు చెప్ ప్పిన గ్ర గ ంధమువలన అజ్జానక ల్పిత మైన బుద్ధికిమా త్ర, ము భేద 

ముకలదు గాని, స్వతస్సిద్ధమైన 'సదాత్త కు భేదము లేదని యేర్చడినది. అందువలన ఫల 

మేమి కవిసినదనంగా నది సుందణిక్లో కయున వెప్పంబడునని గానము. 

వో. కరాటస్ట బోధత్ కోదై ఏతం సామా శవం వత్యగాత్మ న . 

కకాటస్టబోధాల్ బోదీ ద్ఫీ )ధీః స్వతో హీయం వినక్యేరీ. ౧౫ 

దం=అ. ప్రత్యగాత్మ కు హాటుస్థక్ఞానరునలన ఆశ్రేదమున్ను, ఆవరోత్షత్వమునన్నే 

సీస్థించినది. బుడ్డి స్థ సాటస్థక్టానమువంనదే జైళ్ళత్వను. కలదై యున్నది. స్వయముగా 

నిబున్ధి నశించే సృభావమకంర.. 

తా. ప్రత్యగాత్మ నెత్యనిగ్వి కార మైన జ్ఞా జ్ఞానమే. స్వభావముగా కలిగ యున్నందున 

నర్వ చేసాములయం దొక్కండే నని, సర్వదా. అసంకోచముగా ప కాశిం చుచుండునని - 
హ్ 

సిద్దించినది. ఇదిగాక జడ్నమెన బుద్ధికి  హటస్థరైకన్యనంబంధమునేకనే జ్వకృక్యమ. కలి 
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806 _ నవైషూర్య్యృనిద్ధి [అ- 
ఇనదని బస్ధస్వ్యయము గా స నేక వధవరిణానుములం కలిగినదని, నశించే స్వథావముకలవని 

సిస్థించినదని భావము. | 

ఆవ, ఈ వ వృకారము పరిణామస్వఖా వ ముగల బుద్ది చేత (అవాంకారమువేక) 

హటన్థజానవ్వరూపు-డై జన చత్యగాత్మ 'అక్నీంనంబడుచున్నా + డని చెప్పం బడినది. అనాం 

కార వ ప్రతృగాత్త లకు లక్షణ ముద్దియన దాళిని చెప్పుట కారంభించుచున్నారు.__ 

వాశి. అభా ధునా ప్రకృతనై వివ పరిణామినః కూటస్థస్య 

వ లకుణముచ్య తే. 

దం-అనంతరము ఇవ్వడు ప్రకృతమె పరిణా మము? లబుద్ధికిని కూటస్థుండైన 

ఆక కకును లతణము ఇెప్పంబన: సునో. 

= లి 

తె, స్పష్టము, 

ఆవ. ముందుగా నహాం కారముయొ క్కు._లతణ ము చెన్న ంబడుచున్న ది, __ 

న్లో, విశేషం కంచి చాశి శ్ర యత్స్వరూవం ప్ర, క తీయ లే, 

మ పృత్యభిజ్ఞా ప్ర వ వమూణేన పరిణామిోా నచేహ పక్. ౧౯౬ 

దం=అ. చేంియుక స్వరూపము ఒ కానొకవి శేషమును అవలంబించి జేవామువ'ె 

శ్ర క్యభిజ్ఞావ్ర, మాణమువేత వీశముగా తెలియ. బడునో ఆది వరిణామి (అవాం కారము) 

అని వెవ కయాడును. . . 

. మట మహం జానామి భట వవాం జానామి” “ఆహం సుఖీో అవాం 

దుఃఖ,” pe ఘటమును తెలియుచున్నాను, చేను బటమును తెలియుచున్నాను, చేశు 

నుక్తొని, చేసు దుఃఖిన్సీ అని ఘటవ వటాదివి శేషములు కలిగియున్న ప్పటికిని * య నీవాహాం 

దుఠఖీ స వీవావాం సుఖీ" (ఏ చేను దుఃఖవంతుండ నై యుంటినో ఆ చేశే ఇప్వుడ సు నుఖ 

సంతుండనె యున్నాను ఆని (పృక్యభిజ్ఞ చేశ చేది నీకముగా (ఒకటిగా తెలియంబడు 

చున్నదో ఆయ్యది అవాంకారమని చెన్చ:బడును, విశేషములం, కలిగియున్న చో చక 

ముగా నెట్లు తెలియంబడు ననంగా, బాల్య, యౌవన, వార్థ ౯*ది భేదములు కలిగియున్న. 

ప్పటికి చేవాము ఒకటిగా ఇెటువలె 'తెలియంబడుచున్న దో, అటువలె సుఖదుః ఖాదివి శే 

షములం కలటైనవ్నటికి ఆహం అసి తెలయంబడు. ఆవాం కారము నికము7గా తెలియంబ 

డునని భావము. 

అవ, కూటస్థాత్మ యొక్క_లవుణమును. నిర్చేశించుచున్నారు. వ 

శ్లో. సామాన్యాచ్చ విశేషాచ్చ స్వమహిమ్నేవ యో భవేత్, 
వశ యాప్యవి కారీ స్యాత్కుంఛా కాశాదివత్తు సః సః. ౧౭ 
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దం=అ. నీది భుట ఆకాళాదులవలె, సామాన్యమువల్లను విశేషమువల్లను భేద 

మునుపొంది తనస్వఫోవముచేత నే ప్ర ప కాళించుచుండునో. ఆది అవికారి (హటస్థచైక 

న్యమ్సు అని చెవ వృ(బడును. 

తా. అనువృ త్తవస్తువు సామాన్యమని వ్యావృ్త త్తపస్తువు, విశేవ్యమని వెవ్చంబ 

డును. “అహం నుఖ్ల అవాం దుఃఖ” (నేను సుఖవంతుండను నేన దుఃఖ పంఠుండను) 

అనే మలి “అవా మని ఇెప్పంబడువస్తువు అనువృ క్రము ఇదియే సామాన్యము 

నుఖదుఃఖాదులు వ్యావృ శ్రములు. ఇవిరె మే విశేషములు ఇట్టి సామాన్యవిశ్మే శషములక ౦కే 

ఏిలతణమె,వీది స్వమహిమ (తనయొక్క వ్ర క శకము చేతనే వశాళించుచుండునొ ఆది 

కరూటస్థవైతన్యము (సాకీ) యనం బడును, అనువృ త్త వ్యావ్ఫ త్త వస్తువుల : నతిక్ర మించి 

సరవ, 'కాశముచే శేలాగున ద్ర "శీంచునన్క ఆ కాశకుటకం కదు హాధులలో చేర 

యున్నప్పటికి వాటికంు విలతణముగానుండి, భుటాదులయందుగల స్థాల్యధూమాది 

ఏి-కారముల నంటక, స్వన్వభఖాన ముచేత నే యెట్లు వ్రశాశించుచుందునో ఆకే సాొశ్నీ 

చైతన్యము అవాంకారనుఖదుః ఖా దులకం యే విలథ్షణమై, ఆహాంకారా డిగ కది కారముల.. 

నంటక స్వప్ర, ప కాశము'చేత నే శేవల్లముగ గ ప్రకౌశించుచుండు నని భావము, 

అవ. ఈప్ర కారేము లత్యలతణములయిన కూటస్థాత్మః తృబున్థులయొక్క.లక్షణము 

శొవ్న( బడినది. ఇకను ఆభాటస్టాత్మ బుద్ధులకు ఎట్టిబోధ వ ప్రత్య క్ర్వములశే యసాభార 

ఇకా కారములు ఇచ్చంబడినవో. వాటి క్షణమున చెప్పటకొ అక ట్ శ్రరక్ఞోక్రములు 

ఇశవ్కవ _ర్థించుచున్న వని వెచ్వచున్నా రుషుల. 

వాకు. ఆత్మని నో బుదేశ ద్రళ్చ్ బోథ ప ప్రత్యగాత్మ త్వ నుధిహీతం 

కయూరెసాథారణ లవమణాభిఫానార్థ మాహ. ౬౮. 

దం-అ. ఆత్మ కును, బుద్ధికీని బోధయంన్ను. చత్య క్వ్యమున్న్నే స్వరూపమని. 

చెవ్చంబ నది, ఆబో వ్య ములక అసాధారణలక్షణను 
చెప్పుచున్నారు. ట్ 

తౌ, స్పష్టము. న్ 

అవ ముందు ఆత్ర కృ బుద్ధులయుక్క- ప్రే క్వమంక - 'గలవిశ్లేషమును చెప్పు 

చున్నారు, 

శ్లో. బుద్దేర్య తృిత్యగాత్త త్వం తత్స్యా దేవా ద్యుపాశ్ర యాత్, 

అత నస్తు స్వరూపం తన్నభ సః సుషిశా యథా... ఎ ౧౮. 

దం-అ. ' బుద్ధియొక్క- వ్రశ్య § మెద్దియా, అది చేవాము 'మొదలగువాని. 

యొక్క. సంబంధము చేళ కలిగినది, ఆత కయొక్యప్ర వ ప్రతృ్త్వ క్త షము ఆక సమునకు ఛిద్రము- 

బలె స్వరూవముగ నున్నది. 
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ఈ. డేపాొం ర యూదుల నపేతశీంచి బుస్టిక్ సత్య పషము కలిగియున్న ది. 

అనంగా చేపా ఎంద ర చివదాస్థములలా కొన్ని టికు ఆంత కరమెయుండ్, చైకన్య 

ఎవ తిబింబికమె, జే రది 

వత స్పష్టము సంఖి వించివ నని యర్థము. చిదాత్మ య ఆచ న సర్వ్వాంళర$ి (ఏయాళ్త 

డి యాదులకంకు విలతణముగ భాసీ సిల్లుచున్న ందున బంద్దిక 

దూ బాం ద్ర్సియాదుల కన్ని ంటికిని ఆంత మందు కోవ లఉండెనో ఆయా శ్ర ను నాకు 

ఇ జ వంగిన, జం. en oe కః > తెలియనట్లు చెప్పాము ఆ నేశ్రుతి పల్ల జీ హేంద్రియా వా గ్ధముల కన్నింటికిని ఆంత 

రదుందుండి స సర్వవిలత్షణముగా (స్కకొళించుచున్నందున ఆచిదాళ్ర యొక్క (సృక్య కష్టము 

న్వరూవ వై యుండునది రు టులనయగా నాశనమునకు ఛద్ర్యము యటుల సరూజమై 

యున్నదో యటుళే వళ్ళ కము ఆత్తకు స్వరూవ "మైయున్నదనసి ఫావము, బుద్ధి 

జా స. గోళ్ళ | yy యొక్క వ్రశ్య క్వ పము చ హేంప్రియ దుల నెపేక్షీంచియంన్నందున. ₹్ఞెసాధికము 

ళం క విదర"పీశతు మెనందున సాంభాదికనుని కొర రంయం, ఆశ యొక్క ప్రళ్యక్ష్వము నిర పవ్యమెనందున స్వాభావికమని తార్చర్యము. 
న హంసను పము! కం యాకు చం ముం రు? అవ, ఇంశను ఆకూటస్థాత్త లయొక్క క్టైార్భళ్వబా ద్ధ ర్వ మునందుగల బి“శ్లేష 

న్లో. బోద్ధృత్వం తద్వచేవాస వః త్ ,త్యయోత్చృ త హేత్రుతః, 

ఆత్తన నస్తు సగరూూపం త్ర _త్రిప్పంతీవ న. హీభు ఎ్రిలేకి + ౧౯ 

దంఎఅ. ఆట్టు ఈ బుద్ధికి, బ్ధానముల (వృత్తులు యొక్క ఉత్స ర్రకి కారణమై 

నందున బోద్ధ ఎక సంఖ వించినది, ఆత్మకు క్రాతృత్వుము వర్వశములు నిలచియున్న 

తా. భుటాడి న" నారధివిమయనులనో వ వ 3'"శంవం చేయం చున్న వృత్తులను పుట్టిం 

చుట వేత బుద్ధికి జ్ఞాక్భళ్వము కలుగుచున్నది, కొన నది కెాపాధిశమై యున్నది. 

అక్ర క్ర జ్ఞరృళ్వము న్టరూవవై.రోం న్నన కావున నిరుపాూధికము, ఎటులనంాణ జక 

కములు నిలచియన్న వని చెన్వుట యెటు నిరుపాధిక మో, అటులే ఆర్త యందు క్లాత్ళ 

క్వమున్ను నిరుపాధికమ, ఆని భాసము. మహివపమ్మృ్మగ”ా ఏిజంకతువులు సంచరించుచుం 

డును గనుక, ఆని సంచరించ కనుండునమయములో నిలచియాన్నవి, అనీ గతిని, వృ్తిని 

టిశిని సంధానం, లేదు. లందు" ౫లిన్సి | బృ 'ని హోధిం వే శిన్షంతి (నిలచియున్న బ్ర 

ఆౌేళబ్దము ను మ్మా రను శా కేం ము? ఒకళ్యుడ. సంభారమున్న క దొ ఇసృస్తుతనమయ 

మందు '₹దని కొచ్చపచ్చును. ఇ వున బగ్వశ్రమలయందు “దగ్వళా! తిష్టంతి (జర్యత 

sty నిశిత RE, అని Tr సగట ఓమ మాసమున + wr సము కష చంక! ములు నిలళయ న్ని Ef జః! చు ఓమ ఖ్యాామన్న జ ఓయు. క్క న్వఖి వ్ 

* 
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మున్ను వెన్వునద్రైయుంన్నది. అటులే ఆత్మయందున్ను జ్ఞాన కియాక _ర్భృత్యము. లేనం 
దున 'విజ్ఞాతారమశే కేన విజాసీయాత్” (నిజ్తాతను ప్ర శ్యగాత్మను చేనివలన తెలియ 
నగు, “జానా ల్యే చాయంపురుషకి (ఈపురుషుండు... తెలిసీకొంటుణే యున్నాండు 

ఇత్యాది శుతులయందు తెలియజేయబడిన క్టైతృళ్వము, జ్ఞాన క్రియాక _ర్భృతషమ చే 

ఉపాధినిబట్రి ఓ సు: _రించినది కాదు. జడవెలతీ ఆ మైన నిత్యజ్ఞానన్వరూవమును బట్టి సవ 

ర్థించినడి నను ద జాతక క్షటము ఆత్త తు స్వాభావిక మైన స్వరూవనుని తాత్పర్య ముర, 

ఇందువలన జ్ఞాతృళబ్దమందు క రృృత్వమును బోధించే, వ వృత్యయము అవివశీ తమని జ్జాన 

మాత్రమును బోధించే జ్ఞాధాత్వర్థ మే వివమీతమని తెలియవలయు. 

ఆన, ఓీయీా! లకశ్ష్యలత్షణములగు ఆత్థాహాం కారములకు నంబంధముకలదా? 

లేదా? కలదంటి న్యా ఆత్త నిర్వి శేషను శాకపోవును, లేదనిన లత్యలతణభాసము 

'వేకపోవును అని శఛంక్రీంచగా నట్లు వెప్పంగూడదు. వా స్తవసం బంధము లేకపోయినప్ప 

టికి, ఆభ్యాససిస్థి వనం బంధమును అంగీకరించినచో, దాన శందువోష ములు ప్రగ్య కములు 

గావు ఆని ఇెబ్బంబడుచున్నది. pen 

వాక. తయోః కకూటస్టపరిణామినోః ఆత్తానవబోధ ఏవ సం 
బంధ హేతుః నవునరా[్ష స్తవః కల్చిదవీ సంబంధ ఇత్యాహ. ౬౯ 

దం=ఆ. ఆకాటస్థనేత న్యాహం కారములయొ క్కొ_ సంబంధమునకు కారణము 

ఆత్మ నిష్ట్రమగు న నజ్ఞాన మే యగును, మ అియొక వా స్పపమైనసం బంధము యు _క్షముకాదని 

కెక్వకున్నాదు 

. కూటస్థాత్త కు అవాం కారమునకు వా సన్హవ'మైన నంబంభము'లేదు , అజ్ఞాన 

కల్వకమగు సంబంధ ము "(ఆభ్యాసీకనం బంధము) కలదు, అట్టిసంబంధము. క రిగియున్నం 

దుచేశ్ర చే లశ్య ల జ్ ఆము ఆల్యౌవాం కారములకు కలుగుచున్నది. వా స్రవసం బంధము లే 

నందున ఆత్మయొక్క నిర్విశ్రేషత్వమునకు వోనిలేదు, + కోరను ముందజిళ్ళకములోం 

"జెవ్చంబస. నని భావము. . . 

శ్లో సమ సక్సంశయ. మధా క్రై ర్లీరేవేయం విభజ్యతే, 
పోనోపాదానతా మేపాం మహో దధ్యస్య తే దృశ. ౨౦. 

దర*ఆ. సమ్యక్ జ్ఞ బ్రానము చేతను, సంశయజ్ఞానము చేతను, మిథ్యాజ్ఞానము చేతనో 3 

ఈబుద్ధియే పిశేషింవం బడుచున్నది. ఈక్టానమాలయొక సత్తయును, అస త్రయును 

సాకీ వైకర్యమందు అజ్ఞానము వలన న నారో కించ బడుచున్నది. 



310 నై పహ = $ సీ ద్ధి [ఆ- 

తా. ఇది ఫఘుటనము ఇది పటము ఇత్యాదినిశ్చయనృ త్తిసమ్యక్ జ్ఞానము, కనుబీ 

కథిలా* కనువడుచున్న అది రజ్జావా? లేక సర్పమా? అనేవృ త్రిసంశయబజ్ఞానము. శక్తి 

సిజూాచి ఇడి రజతము అనుజ్ఞానము మి థ్యాజ్ఞైనము ఈమూందుజ్ఞునములం బురయొక్క 

ధర్శములు గావున, బుద్ధియే వీటిచేత వి శేష్షింవ(బడుచుండును. బుద్ధి భర్య ములయిన 

ఈనమ్యక్ జ్ఞానాదులయొక్క- భావాభొవములను నిర్వ కారమైన. కూటస్థాత్మయందు, 

అ నాద్యజ్ఞానము వేత నారోపీంచుచున్నారు. గావున నే ఆత్మ నవిశేప, మని తోంచుచు 

న్నదిగాని వాస్తవముగా సవిశ్లేషముగాదు. ఆరోపి తసంబంధమువలన ఆ ల్యాహం కారము 

లకు లత్యులకొణభావమఃన్ను కలదని భావము, 

అప. వ్రార్యవతీ వాది శంకించుచున్నా (శు, == ee 

వాశష్ట, కుతః కూటస్థాత్మ సిద్ధిః ౭౦ 

డం=అ, ని నిర్వ శారమైన ఆత్మ న మయొంధభువలన కలిగినదికి 

తొ, బుద్ధియే యు పాధిత్ సంబంధములేని చో నాత్ర యందు జ్ఞానత్వము 
చూడంబడుటలేదు. కావున ఆత్మకు కూట స్థత్వము సిద్ధిం చదని, భావము. 

అవ. ఇట్లు చేయం బడినళంకను పరిహరించుటకొ ణకు శ్లోకము. నవత రింపంజేయు 

॥ వాళ ఇతిచేత్.. రిం 

దం=అ. ఇట్లు వెస్పినచో నట్లు చెప్పరాదు. 

ఆ ఈలాగున ఫూర్వపతచాది శంకించగ్చా నిట్లు కంకించం సూడదని సిద్ధాం 

తవాది బరివోరమును శెవ ప్ప నారంభించుచు న్నారని భావము, + 

వాక్య. యతః, ee లి 

దం=అ. .ఎందువలన ననంశా? 
తాం ఎందువలన ఇప్ప హాడదో యా+శా రణమును 3 చెప్పెదమని భావము. 

నో, నహానం పహోననూత్రేణ నోదయోఒవీయళా యతః, 
తత్సిద్ధిః స్యాత్తు త్దేనే పోనా చాన విధర్శ్మ శే. ౨౧ 

le 

దం-అ,- అభావము అభౌవమా క్రమచేతచే 1 సిద్ధించదు. 'నద్భావమున్న ఇంత 
మ్మాకృముచేత ణే సిద్ధించదు. వీలననంగా "భావాథావధర్ రశూన్య'మె, అనికారములు లేని 
హాట్థవైకన్యమునందు. ఆరోపింపంబదుటచేత ఆధా వాభావములయొక్క.. సిద్ధియగు 
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లొ. బుద్ధిరయొ క 1. ఆభ “మున్ను బుస్ఫెవృ కు మొక్క అభావమున్ను జడ 

ము'లై నందున నే న యముగా సిద్ధించ చేరవు, మ౭కీయె ట్లు సిద్ధిం దుననంగా బు: సశద్టృ 

శ్రిసంబంధములేనిడై a గినినాశములు ట్రేళ్ల నిర్వ శార మై యున్న కూటస్థ చెశన న్యమందు 

బుద్ధికద్య గ్తులును, వాటభా నాభొవములున్నూ అశ్యసీ క" బా కియున్న దీ గనుక చెత 

నాాభొసము చేత నే సిస్టం చుచున్న స, బుద్దా సర్వనిషయములయొ క్క నతాస తలను 
ట్ర్ Gq ఫీ శు ఆటీ అనే | 

ప్రకాశిందకేయుచున్న కా టస్థ చెశన్య నున కు జ్ఞాత్ళత్యను బుద్ధినంబ 9భముచేత్ర 

కలుగుచున్న దని వెన్సగనూడనని భావము. 

ఆవ, ఆన యు శ తిరేకములతోంగూడి వాక్య మే ఆజ్జూనమును నివర్టింవ వంటేయు 

నుగాన్సి కేశలమైన ఇక్వయవ్యచిరేకములు అజ్జాననివ రకములు గావని "యుషసంహా 

౭2 

నో 
నఖ 

మధన, అ మ్య క మేాంగువుల వేత నకలమెన అనాత లను వఏివివించియు 
iis మ చే 

ఆఅపం తపన శకంచువి యసేనార్క ఆన దరమ౦ వ్ల 

మైన. ఆజ్ఞానమునో కకింవంజేయాచున్న ద. 

. చర్చలే మూఘ్యయ ములో జెగ్నెన అన యమ తిరేకముల చే యం కులను 

దక నాణాోచించి ఆక యొక్క స్వయాన సుట్టిని యున్సి అనాక్త్రయొక్క_న్వరూవ 

నిట్రిని యని విభజించి తె" సిశానయున్న వానికి త చ్య్వనుసి యనే ఈమవోచాక్యము 

చర్య గాళ్ళే యొక్క. చకలనంస్తాపమున కు కాస “ఇ మైన అనాద్యజ్జూనమును సిశ్ళ్మేషము గా 

LE Hoxie: కేయయునః md ళ్ BET 

ఉన, ఈ లప కః “గములోం జక్కన నుగ్ధాము షస ఆకు ౧, క కోకములలో 

నున్ను చెళ్స. బడి మూన్నకి, కావున ప్పువరు శ్రివోసము సంభ సించునని శంకించగా పరి 

వశీనమును చెన్వచున్నారు, దమ 

వాక్షస్ట. షకొనది పునః ప్రనరు చి కే గ్రంథలాఘువాద్బుద్ధి 

లాసువం రై యూ సక సతి, ౭ళీ. 

దగి, ప్రంధముయుక్క. లాఖువమువల్లు బుద్ధికి. లాభువముకలుగుట ప్రయా 

జనము నే కారణముచే నిడి మొదలగునర్థము నూటిమాటేక చెప్ప(బడు దున్న ది, 
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తా, కయ థధస్యాయమున నొ స్ప: బడుచున్న ్ననాక్యార్థము అత్యంత నూక మైనం 

దున, బుస్థి త్వరగా వ క వేశించదు గనుక, అనేకవర్యాయ ములు చెప్పవలసి యున్న డి. 

ఒకచోటే య శేకబర్యోాయములు ఇెప్పినచో గ్ర, గంధము బహుళమె బుద్ధికి వినుగు 

బుట్టి , ప్రృకృళార్థమును గృ ౫ హీంచళేనిమాంద్భము కలుగును. అచ్చటచ్చట కాస్ట్రగంధ 

ముతో శో తిపాదించినయొడల బుద్ధి సౌకర్యమునుబొంది కు ప్రశృ తార్థమును నిశ్చయించి 

గ్రవాంచును. ఇట్టి వ 'యూజనము' కలుగుట కు గాను వ్రకృతార్థము ఒక్క_కు మాటి 

గా వెప్ప్స' బడినది నుక పునరు క్లిదోషము రా చేరదు. ఎచ్చట నొకయర్థను నిష్బ) 

యోజనము'గా మాటిమాటికి ఇెప్పంబడునో అచ్చట నే పునరు క్రిదోషము సరభనిం చునని 

భావము. " 

అవ. ఈలాగున సే కానిమ్ము. డా త్తర్మగ,౦థము చేత ఛేది వివరించ: బకునో వెప్పు 

చున్నారు. = వ. 

వాక్య. తత్త యద్యపి త్ర త్తషనముస్యాిది నా క్యాదు పాది 

త్చి తా 'ప్వతీయా శ్లార్థన త్పారోత్యు సదిష్టితీయార్థః ప్ర 

యే. తథాపి తు నై  వాసావర్గః శు సత్యా Mea 

వ్రతిపీపాదయిషతః ప్రా సాగ గజ్యేత్స్ట “పతీతత్తాదితి వ్రు 

నుర్ధమాహ. ౭౫x 

దంల, ఆవూర్వగ గ్రంథమందు విచారించగా “క్ల శ్హ్వనని' మొదలగు వాక్యముల 

వలన గ్రృహింవందగిన అవ్నిఫేయమైన చిదాత్తరూవమైన ఆర్థమువశె ప వరో తమె సద్వి 

తీయమెన అర్థమున్ను. తెలియంబడుచున్న గ్ అయినప్పటికి ఈయర్థము. శ్రు శుతిచేత 

శాత్పర్యముతో ప్ర వ లిపాదింప నిచ్చయించినది కానేరదు. ఎందువల్టనన6ం౫ా ఫ్రోర్వము 

నందు నైక మోయర్థము తెలియంబడి యున్నది ఆని ఈయర్థమునవే చెప్పుచున్నారు, 

| తా. 'క క్రమనీ' యనే వాక్యమ్నునందు “తత్, క్యంి అనే కండువ పదములకు 

సామానాధికరణ్యము కలిగియున్నందున, సామానాథిక రణ్యాము ని-కార్థనిష్థృమని తలంచి, 

|లత్షణావృ ర్తి చేత,  పత్యగద్వితీయవరమాత్మ స్వరావము “తత్, త్వం” పదములకు 

అర్థమని ప్రతిపాదింపః బడినది. ఈ, కారమే ముఖ్యవృ్తి 'శ్రిచేత్క పరోతుమై నద్వితీయ 

మైన, ఆల్ స్వరూపము. “తత్ కరో వదముల కర్గమని. తెలియబడుచున్నది గనుక, 

“త్ర శ్వ్వమసి” సి” 'వాక్యమునకు సడ్వితీయాత్త న్వరూవమున్ను ప్రతి పాద్యార్థము క నగు 

నని కొందటు శంకించెదరుగాన్సి అది యు క్షముకొదు. ఎందువల్లనన6 గా, సద్వితీయా 

| స్వగూవముళు (ప్ర ప్ప తిపొదించసలయున నే తొక్సర్యము శ్రే శృతికిలేదు. 'వీళమే వాద్య 



8] సర్వ వేదాంతసారసం గ్రహము. 818. 

తీయం” అని యారంచభములో చే, సజాతీయ, వీజాతీయ, న్వగత భేదళూన్య మైనది. ఆత్మ 

న్వరావమని వ్రతిపాదించియున్నది. అందులకు విరుద్ధముగా నువనంవారమందున్న. 

“త త్వమసి వాక్యములో. సద్వితీయాత్త స్వరూ వమును వృతిసౌదిం జెనని చెప్పట: 

యు క్రముశాదు. ఇదిగాక పృమాణాంతరములనేక్ర ఢృరిపాదింవంబడనియ గర్భమును, 

వ్రతి పాదించుటయే శతు మునకు న్వభా వము, పదోక్షసద్వి తీయాత, నస్వరూపము-శా స్త్ర 

వహరముకం"ే కార్వే (వత్యమాదివృమాణములచేత తెలియబడుచున్నది. గనుక, 

థ్ 9.3 జే ట్లో = వ 
/ త్ త్వమసి వాక్యమునకు (వ,తిపా ద్యార్థముగా నుండదని ఈయర్థము ముందరి “రెండ 

శ్లోకములతో చ్రతిపౌదింవంబడు చున్న దని భావము, 

నో, తది ల్యేతత్పడం లోకే బహ్వార్థ వ తిపాదకమ్, . 
అపరిత్యజ్య పారోత్యు మ ఫిధానోక్ట మేవ తత్. ౨౩ 

._ దం-౪. తల్ అనే ఈవదము అవ ప్రత్యక్షమున పరిత్యజించక లోకములో 

నచేకార్థములనో ప్ర తిపాదించుచున్నది గావున, అవరొ తత్వము శబ్దసామర్థ గ్రముచేక 

కలిగియున్నది , 

| . తత్” అనేవదము సర్వనామళబ్ద మైనందునను, ' 'విశేషాకారమును వతి 

-పూదించ నందునను, దేశ కాలవ్యహి తము లై, అవ (వ,శ్యతములు గానున్న అ'నేళార్థములనువ్ర తి 

పాదించుచున్నది. గనుక, ఆ ప్రత్యమీత్వము “కల్? వదముయొక్క_ అభిభాశ క క్షి (సోము 

త్రము) చేతనే సామాన్యముగా తేలియం బడుచున్నది. గాని  తాళ్చర్యళ_ కి చేత తెలీయం 

పేడునది, కాదని భావము. .- " FE 

న్లో, త్వమిత్యవి పదం తద్వత్సామా నా నా త్రాక్టవాచి తు 

సంసారితామసంత్యజ్య సావీ సా్టదభిభానజా. ర 

దం-అ. ఆటువలెనే “త్వం? అనేపదమున్ను సంసారత్వమును వదలక క్టత 

యమైన్మావ్ర మాఠను చెప్పుచున్నది, ఇదియును శబ్దసామర్ద ర్ట ముచేత . పుట్టినది, 

ళా. "తల్ వదముపలెనే : “తం? పదమున్ను. 6 ర్హృక్వభో క్ట త్వాది. భంసారభథ. 

| కములు 'కరయున్నందున సద్వితీయ్యుండై * ఆవాం, అవాంి అని నికర్ణిము అవ్యవహితము 

| గా ప్రకాళించుచున్నందున ఆవరోకు మై యున్న ప్రమాశను (అంగఃకరణవిళిష్టచిత్తును) 

"తెలియజేయుచున్నది, ఇట్టి యర్థము “త్వం” జదపామర ర్థ గ్రముచేత 'తెలియం బడు-చు'.! 

న్నదిగాని; తాత్సర్యముచేక ప్ర వ తి పొదించబడినదిగాదు అని భావము. ఆనంగా తత్”. 

పదస్వథావముబేత పరోక్షాస్థవషన్ను. “త్వం” వదస్వభావమువేత సక్వితీయాగ్గమున్ను 

తెలియ బకుచున్నదిగాని కల్, ; త్వం”! పదములయొ క అాత్సర్యము్చేక తెలియభడునది” 

40 
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కాదు.. వాక్యము పురుహిర్థసాధక మైన అర్ధమును పలి పొదించును గాని, ని? 

ర్థమును వృతి పౌదించదు. సద్వితీయ పరో మార్థములను చతిపాదించినందు! 

ములేదు. వ్రతిపాదించినయెడల ఉఊవక్రమోపసంవోరాది షడ్విధ కాత్సర్యలి 

నిశ్చయింప: బడుచుచున్న అద్వితీయాపరోకొత్మ తతా ిద్ధమునకు విరుద్ధము? 

గనుక “తత్త్వమసి వాక్యమునకు లక్షణావృత్తి లిచేక సీద్ధమైన అద్వితీయ 

స్వరూపమే ప్రృతిపాద్యముగాని అభిదావృ్తి తిచే సిద్ధమైన ర్విరీయవరో క 

ము (ప్రశ పాద్యము కాదని ౩ పండితార్థము, 

ఆవ మణీయొక ూతువు చేతకూడా వర్ క్వ సర్వెరీయక్యముల: 

విషయములు కావని చెప్పుచున్నారు, " 

వాకర్టి. విరుద్దో ద్దేశన త్వాచ్చ పరోత్యుదుఖత్వయో. రది 

శీత EN మిత్యాహ. - ౭ 

దం-ఆ. విరుద్ధ మైన ఉ దేశము. కలంగుటవల్లనున్ను పరోక్షత్వదుః 

తాక్సర్యగోచరక్య్వమూ శేదనిశెప్వుచున్నాు. 

శా, “తత్, త్వంి అనేవదములు పరస్పరాన్వ్నయ యో గ్యములుకా। 

లెనరూవములను నిశ్టేశించు చున్నందున వరోత్షత్వదుఃఖిత్వములం బివశ్షీ క 

ముందిల్లోకములోం “జెచ్చబనునని భావము, 

జో ఉద్దిశ్ళ్యమానం హా కర్టస్థం నోచ్దేశన గుణాన్నితమ్ 

అశాంటీతవ దాస్టన సంసర్షం ప్రతిపద్యతే. 

దం.ఆ,. వాక్యరుందున్న. ఊ్రేశించం బడిన పదార్థము ఉదేశింవం బడిన 

కూడుకొన్న జి ఆశాండీంభణబడుచున్న (వథించణజడుచున్న బదార్థముతో న 

పొందదు, య్ 

| ఈ. వాక్యము ఊదేశో కసా జేయములు కలశ్రాయుందునని ఇదివరశే 

. 'నిహూకించియున్నారము. త త్త న్మసీ" వాక్యములో “త్వం” వద ము? 

'కత్” వద ముషా'జీయ పదము. ఇందులో ఊనేళ్య “త్వం” వ పదార్థన మైనవ! 

దశల్లో. తనయం చాపాఠముగాందోచుచున్న నుభత్వదుకఖి త్వాదిధర, ములతో 

గౌనిన టై సక లసంసారధర  శరాన్య ము గా విధింవ- బడుచున్న “దత్ "వ వదార్థము 

వ్రమును పొందశేరదు. ఈ, కరమే “తత్” వదార్థమైనవ స్తువు వరోక్షత 

లతో కూడుకొనియున్న చై  సాళ్షూదప రో తమైన “త్వం” వదార్గముతోటి ‘ 

భొందుటకు యోగ్య మైయుండదు, . గనుక “తల్ ్ / త్యం? వదవలు కెంటియ 



3]. సర్వ వేదాంతసారసం గ్ర పాము. తీర్ 

స్పరసంసర్దవిరోభ్యులైన సంసారిశ్వ వరోత్తత్వాదిధర్మములంు వివక్షితములుగావని 
భావము. | 

ఆవ, ఓయా! నీల ముత్ప్సలం (నల్లనికలువ ఇత్యాదినాక్యమాలయందు (విశేష 

ఆవి శేష్యభావము విశిస్రైర్థపద మైయున్నదిగదా? వ్ర వ్ర,కృశమైన “తత్త త్ర ్వమసి వాశ్యమం 

దున్ను విశేషణని శ్రేవ్యభావచు నిశిష్టార్ధవర మేనని ఆంగీకరించవలయునుగాని, లక్షణా 

వృత్తి నవలంబించి అఖండార్థవ రమని అంగీకరించందగడని యా షపింవంబడి సిద్ధాంత 

వాది వివత్నీతార్థమునకు విరోద్ద మై యున్నందువలన “మంచాకి కోశంతి” (మంచాలరచు 

చున్నవి) ఇత్యాది వాక్యముల యందు లతణావృ త్తిని యంగీకరించుచున్నందున, “తత్త్వ 

మసి” వాక్యమునందుకూడ లవ్షణావృ త్తి నవలంబించి వివక్నీ తార్థానుగుణముగా విశేష 

ణవిశేష్య భావమునకు అఖండార్థపరత్వము'నే ఆంగీకరించవలయున నే యఖభిప్తాయముతో 

చెవ్వచున్నారు, ' 

వాకు. యత వత చేవ ముతోఒనుపాదిత్సిత మూరి తత్త్వ 
మర్ధ'్యయో ర్వ ఇమణ నిశేష్యభావో ఛేదసంసర్లరహిత తా 

వాక్యార్టలమ్ణ రై యె వెత్యుపసంవోరః. ౭2౫ 

దం=ఆ. ఎందువలన ఇది యిట్టు అగుచున్నదో అందువలన ఆవివక్నీ తేములగు 

“తల్ త్వం” వదములయొక్క వాచ్యార్థములకు వికేషణవి శే ప్యభావము కలదు. భేదనం 

నర్షశూన్య మైన వాక్యార్థము లక్షణావృ ర్తి లిచేశను కలుగు చున్న దని పర్యవ సాన్లము. 

తా, వివత్నీతార్థమునకు విరుద్ధమైన అర్ధమును గృహించకూడదు గనుక ఆవివ 

కశ్నీతముశ్రైన వాచ్యార్థములకు విశేష ఇవి శేవ్య భావము గేశిఅచిక్సలి వాక్యమునకువ లె 

సంభవించవచ్చునే ఛేదసంసర్దరపిత మైన అఖండైకరసార్థము లతణచేత'నే సిగ్ధించుచు 
న్నదని నిశ్చయించంబడు చున్న దని భావము, 

అవ. ఓీయీో! ఆలాగుననే కానిమ్ము. అయినప్పటికి ఒశ్తేవణపదమేది? విశేవ్య. 

వదమేది? అని యడుగ చెప్పుచున్నాడు. 

న్లో. తదో విశేషణార్థత్వం విశేస్యత్వం త్వమ స్త స్తథా, ee 
లత్యులకుణసంబంధః తళూః; సార్టిత్స త్య గాత్త నొ ౨౬. 

దం=ఆ. “తల్ ” వదమునకు విశేషణత్వము ఆప కారమే “త్వం” పదమునకు విశే 

వ్రర్వేము కలిగియున్నది, ఆరింటికి సంబంధము (ప వ్రత్యగాక్మ చే నగుచున్నది.. 

శా. “తత్త్వమసి” వాక్యములో “తల్ పదార్థము విశేషణమైయంున్నది, “త్వం” 
చార్భము విశేష్యమైయంన్నది, “శ్వర వదాగ్థను సామాన్యముగా "ఆహం. అని తెలి 
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మ(బడుచున్న ఆక యని ప్రనిద్ధమైయున్నది. ఇట్టియాక్ష జేహేంద్రియాది విలక్షణ. 

ఏని తెలియబడుచున్నది, ఇంతమాత్రపు ఆత్మస్వరూ పమును శెలియుటచేళ పురుషా 

వము సంపూర్ణమగునని శెలియబడదు. 'బవ్యావిదాప్నోతి పరమి' శ్యాదిశ్రుతులు ఆద్వితీ 

అ బ్రవ్శస్వదూవసాషాత్కారము 'చేత్రణే పురుషిర్ధసమా ప్రికలుగు ననిబోధిం చుచున్న వి. 

గనుక [అద్వితీయ బ్ర వాస్వరూ పబోధక మైన 'శలో పదముచేత జేహే హేంద్రియాది విల 

ణాషతత త్ర బోధక మైన త్న ంసదము విశేషింవం బడుచున్నది. “కల్”: వదార్థ “త్యం పదార్థ 

ములు . అన్యోన్యవికుద్ధధర్తా్రాంకమై యున్నందున, వివశీ త "మైన అర్థము సిద్ధి సిదించదు 

గావున లకత్షణావృ త్తి తినవలంబించి కత్రత్స్ * త్వం”. వదార్భములయందుగల సరోతక్వసదిర్ద 

తీయ్యాది విరుద్ధాంశ ములను పరిత్యజించి ఆఅఖండైకరస మైన . కు వశ్యగా _త్ర్తస్వరూవమం- 

“శల్ త్వం వదములవేత లక్షింపంబడుచున్నది గనుక తత్త్వమసి వాక్యములో తత్ > 

త్వం” పదములకు విశ్లేషణవి శ్లేష భావము కనిగియున  వ్పటికి సీవిశేవ విశే ష్య'భాచమం 

. ఇష్టుడు చెప్పిన ప్రకారము అఖం డార్థవర మెగాని 'నీలోత్సలి వాక్యమందువలె విశిష్టా 

ర్థపరము గాదని భావము. _ . 

అవ ఓయి! “గంగాయాం ఫఘాగేష! వ్ర తివసతి (గంగయందు గొల్లప త్రై యు 

న్నది, 0 ఇత్యాదిచాక్యములయ రదు గ60 గాశబ్దము అ ంకణచేత తీరమును బోధించుచున్న ను, 

గంగాళబ్దమునకు ఇ వాభ్యార్థమైన ప్ర వ వాహాము  అవివవీ, తముకాదు. గొల్లపల్లి కాశాయ మెన 
షీ తరము పని త్ర మైనదని శేలియ చేయుటకునదా గంగాశబ్దము గ గృహించం బడినది గంగా. 

శభ్ధార్థము అవివకీ క మైనయెడల తీరమున కట్టి బవి త శ్రత్వము 'ఫేద్ధించడు. గనక గంగా 

వదవాచ్యార్థీము ఆవివశ్నీతము కాదు, . ఇదిగాక గంగాశబ్దవాచ్యార్థము లత్యార్థమునకు 

నిరద్ధమైెనదియునుగాదు, వ (వృవాహతీరముల కవి నాఖభావసంబంధముగదా క 'లిగియున్నది.. 

ఆవి “నాభావసంబంధమనం గా నొకచానినివదలి మజియొకటి యుండుట కటస్థించదు. 

ప్రవావామునువదలి తీరము, తీరమునుపదలి వ్రవావాము ఉండదు గనుక. వాఇ్యార్థల 

మ్య ర్థములకు నిరోధము లేదని యర్థము ఇదిగాక వాచ్యార్థలక్యార్థములకునిరోధము లేనం 

. దుననే లత్య్యార్థమునందు దృష్టిని ని నెలకి వాభ్యార్థమును | నిరసించుటయానో లేదు, అనం7ా 
లక్యుర్థమైన రీరము నవలంబించి. వాశ్యార్థమైన వ, వ బావామును పరిక్యభించుటయు చేదసి 

యర్థము క్ర త్వమసి వాక్యములో లత్ణను ఆరగ్ళరిం చినయెడల “త్వం. పదవాచ్యార్థ 

మైన అవాంకారము పురుషార్థము కానందున వివకీ శ్ర ము కాదు, అనృతజడదుఃఖా క్ష క్త 

మెనందున. అవిడుద్ధముకాదు- లభ్య ర్థక్టానమువల్ల బాధింపంబడుచున్నందున అపరిశ్యా 

జ్యనున్ను కాదు. గనుక “త త్త మసి వాక్యమునందు లతణావృత్తి త్రి నంగీక రింపందగదు . 
_ అనిఫూర్వవవమ్ వాది యామ్నేకించుచున్నాందు.. 
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వాక్య, కథం పునరవివహీత విరుద్ధ ద నిరస్య మానస్య లతుకా 
రత్వమ్.. . ౭౬ 

ద౦=ఎఆఅ, అవివశ్షతవిరుద్ధమై బాధ్య మైనదానికి లక్షణాశబ్ద్లమునందు . వాచ్యార్థ 

క్వము ర యేలాగున సంభవించును? లే 

. “గంగాయాం. ఫఘూోషఃే ఇశ్యాదిలక్షణా వాక్యములయందు లక్యూర్థమైనతీర 

మందు వనిత త్రశ్వము. బోధించుచున్న ౦దున వివ థ్నీతమై తీరముతోటి అవినాభావసంబం 

ధమ కలవైనందున అవిరుద్ధ మై అనిరుద్ధమైనందువలన నే లత్యు తీరజ్ఞానము వేత బాధింహ్య. 

బడనిదెయున్న జల్మప్కవావాము ? గంగాపదమున కు వాచ్యాగ్ధ మె యున్నది. కత _క్షమసి? 

వాక్యమునందు “త్వం” పదవాచ్యార్థ మైన అవాం కార మిట్రిదికాదు. అవాం౦ కారము పురు 

మోర్థము కానందున అవివక్షీ త మైయున్న ది, అన్ఫతజడదుఖాత్త్మ క మెనందున లత్యార్థం 

బైన సత్యజ్ఞానానం దాత్మ స్వరూపమునకు విరుద్ధ మైయున్న ది, విరుద్ధ ్రైయున్నందున'ే 

లమ్యార్థజ్ఞానముచేత బాధింపం బడుచున్నది. ఇట్టి అనాంకారము “త్వం” - పదమునకు 

వాచ్యార్థను కానేరదు. గనుక త త్త మసివాక్యమునందు. లక్షణావృ శ్రి నంగీకరించందగ 

దని భానము. | 

ఆవ. సిద్ధాంతవాది వరివారమును చెవ్వచున్నారు. 
న్లో. లవణం సర్బవతి రజ్జ్వాః పృతిచః సాన్టదహం తథా, 

తద్చాధేనై న వాశ్యార్గం E త్రిసోఒపి తదా శ్రాయాత్.. 

డంఒఆ, రజ్ఞువునకు సర్పమువలే వ్ర,త్యగాత్య కు అనం శారద లక్షణమెయు 

న్నది. ఆటు లే. ఆభర్పముయొం కర ఆ శ్రయమువల్లను, ఆసర్బముయొక బాధచేతణే 

వా క్యార్థము చెటుంగును, పృత్యగాత్శ యున్ను అహంకారము. నాళ శ్రయించుటవల్ల 

అయాం శారముయొక్కు- కన వాశ్యార్థము ఇెజుంగును,. నా. 

తౌ. సర్పము రజ్జువునకు యేలాగున లతో ణమెయున్న దో ఆలాసనశే. అవారశా | 

రము ( త్వం” పదార్థము ప్ర త్య్వగాత్మ కు లతణమైయున్న ది. సర్పద్వారా శజ్ఞాప్రలి 

వత్తి య్లాగున కలుసుచున్నదో, రజ్జా వ్ర తివ క్తిచేత సర్పము యేలాగున బాధింపంుడు 

_చున్నదో అటువలెనే అవాం౪*రద్వారా వృక్యగాత్య పృతివ ర్తికలుగుచున్నది, వ్రృత్య 

గాత కే జ్ఞానముచేత ఆవాం కారము చాధథింపబడుచున్నది ॥ సనక ఆవాంశారము “త్వం” 

వదమునకు వాభ్యార్థము కావచ్చును, “త్ర త్ర ఏమసీి వొక్యమునందు లత్షణావృ త్తి నంగీక్ర- 

రింభవచ్చునని భావము. అనంగా  “యోయంసర్చక్కి న సారజ్టాః (నీయోసర్పముగలదో 

ఆది రజ్యున్రు ఇత్యాదివాక్యమనంద సర్పము, జల ౧ వ్రవానాము వశీ శ మైనట్టు వివత్నీత్ర FF 
జ . 
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"మెనది కాదు. . వ్రవావాము' తీరముతో 'నవిభావసంబంధము కల్వాయున్న ట్లు రజ్జువుతో 

అవి శాభావసం బంధమును శలదియునుకాదు. రజ్జుజ్ఞానము చేత చాధింవం బడినది యును 

అయినప్పటికి, తనకథిష్టాన మైన రజ్జువునకు లత ఆమైయున్న దికదా? ఏడి సర ముగా 

కననవడుచున్నదో అది రజ్జువు అనే ఆ_పవాక్యమువేతగదా రజ్ఞాజ్ఞాన ము కలుగు చు 

న్నది. (పృకాశముగా కనుపడుచున్న సర్పము ను బ్లేళించని యెడల 'ఆవ్రకాశమానమైనర 

జ్జావు శెహయంబడదు గనుక్క సర్పము రజ్జావుకు లక్షణ మైయున్న ది, ఇటులే అవాంకా 

రము అవివక్షీత మైనను లక్యార్థముతో సంబంధము లేనిదెనను, లక్యూ రృజ్ఞాునము వేత 

- బాధింవంబనునదైనను, తన కథిష్టైానమైన వ్ర త్యగాత్మకు లక్షణమైయంన్నది. ఆరిోోషి 

తమె వ్ర కాశముగా కనుపడుచున్న ఆనాం కారము ననువదించనియెడల, అవృకాళమా 

నమైన (చత్య గాత్మన్వరూపము వ'క్యము వేత వాస్తవముగా 'తెలియంబడదు, “సర్వో 

* (సర్పమే రజ్జువు అణేచా క్యా ర్థము సర్పము ననువదించుట చేతను, సర్పమును 

చాధించుటవేతన్కు యేవిధముగం గలుగుచున్న దో, ఆవిధముగనే *అహం 9 వా” (చేను 

టవ్మాను) ఆశేవాశ్యార్గము అనాం కారము ననువదించుట చేతను, అహం కారమును 

' బాధించుటచేతన్కు కలుగుచున్నది గనుక్క లక్షణా వాక్యమునందు వాచ్యార్థము వివక్షే 

తమై, అవిరుద్ధమైః అబాధ్యమై యుండవలయును అనే నియమములేదని తొత్పర్యము. 

ఆవ, “ఈ్మవ్ర కారము వాక్యముపలన అఖండార్గజ్ఞునము కలుగునని వెబ్చంబడి 

నది. అయిలే కందు వాక్యమువినియును అఖంజార్థమును. తెలియ. జాలరు, అడి ఎం 

దువల్లనో చెప్పుచున్నారు = 

వాకర్ణి. ఇయంచా వాక్యార్ణ ప్ర వతి స ప్రత్తి తి రన్వయ వ్యతిరేకా 

ఛిజ్ఞ నైవ. స ౭౭ 

దంఅ. ఈ అఖంచడార్థజ్జానము అన్ధయవ్యతి'రే కముల చనెటీంగినవాని శే కలుగును. 

తా, 'ద్వితీయాధ్యాయముల చెప్పిన అన్య యవ్యతిరేకములను ఎవండు "లెస్సగా 

కెలియునో, వానికే అఖం డార్థజునము కలుగును గాని, అన్యులకు కలుగదు. గనుక 

చాక్యమును శ్ర శ వణము చేసీనను, అఖండార్భ ప్ర వ్ తివత్తి కలుగకపోవుటకు అన్వయవ్యతిే 

కజ్ఞానము. లేకపోవుటయే కారణము అని భావము, 

వాకస్థి. యస్తాత్. 

దం=అ. ఎందువల్లనం యే, 

తా, అన్వయవ్యతిరేకజ్ఞానము కలవానిశే అఖండార్భర్ర తివ తి కలుగుననోటకు 

శారణమును చెప్పెదనుని భావము, 

లా 



3.] సర్వ వేడాంతసారసం గృహము, §19 

శ్లో, యావద్యాావన్ని రసాయం ేవోదీ౯ా పృత్వ్సగంచతి. 
వః శ | WD) 

తావతావ తదరోఒపి తమర్గం ప వివకుతి. ఆరా 
రి “థై థి 6౫ 

దం=అ. ఈపురుషంణు శరీరము 'మొదలగువానిని యోంకయెంతగా నిరసించి 

చర్య గాత్మను పొందునో “తత్ *వదార్దమున్నీ అంతంతగా (త్వం పచార్థమకుహర్చి 
థి థి 

చ, వేళిం-(ఇచ్చయిం)చును, 

తా. సాధనచకుషస్ట్రయసంపత్తి గలముముక్రువు భ్యాంతిచేత నాత్ర గా న్రహిందం 

బడియున్న చేహేంద్రియ ప్రైణమనోబుద్ధ్యవాం కారములను అన్నయవ్యతిశేశముల చేత 

విభారించి .క శఈుచుతనుముగా నొక్కొ_క్క- దానిని యూత కాదని నిశ్చ యించుచు, వ సృక్య 

గాత్మను యెంత్రగా తెరియుచుండునో అంతగా 'త్వం' వదార్థమైన వ్రత్యగాత్మ 
తక్” వ పదార్థ వై మెన వరమార్థయే నని నిశ్చయింవంబడునని భావము. పళ్ళ గాక స్వరూవ 

మెటువంటిదో యని విచారించగా విచారించగా ప్రృత్యగాక్మ యే పరమాత్త్మ యని 

తెలియంబదునని తాత్పర్యము. 

వ ఫూర్వపతువాది యా'చేపి వించుచున్నాందు, __ 

వాక్య తస్తాత్ వునఃకారణాత్ చేహోద్యనాత్త తత్వ ప్ర వతివ 
శ్తావేవాళ్తా తదర్ధమాత్మ శ్వ నాఫిలింగతే 'నవివరేస్టయ 
ఇతి. క్రిడా 

దం-అ, చేజబాము మొదలగు వాటియొక్క అనాత్ర తత్వము తెలియుటయంజే 

ఆక్క 'తల్ొవ దార్థమును స్వరూవ వముగా తెలియును, చో క'రాంకరనుందు తెలియ *ేర 

దని ని యేశారణమువల్ల చెప్ప(బడుచున్నది? 

తా చేపే హేంద్రియాదులు ఆత్మ కాదని చక్కంగా విచారించి తెలిసికొనిన, 

(వత్యగాత్మప వరమాత్త్మ యని శెలియంబడును.. మఆీయొ క విధముగా తెలియ(బడదని 

నిశ్చయించుట శీమి కారణము! ఆనంగా లోకములో భ్రాంతిచేత నారో ంవంబడిన 

సర్వ్పాదులను విచారించి, ఇది సర్పముకాదని 'ెలినీన యెడల ఆసర్పమున కథిస్టాన మైన 

రజ్జున్వరూవము చక్క_ం7గా తెలియు నేగాని, రజ్జువుకు నుజీయొకవ వదార్థరూప క్వము తెలి 

న్: 9 ణ్ ల జగ న్ అ. యంబడుటలేదుగదా? కావున చే హేం ది యాదులకు అధిష్టాన మైన ప్రత్యగాత్మ న్వరూ.. 

పము విశదముగా తెలియునుగాని' ఆవ్రశ్యగాత్త్యకు వర్మబవ్శాస్వరూప మేలాగున తెలి 

లాల 

నందున, బృ వీళ్ల కములే గనుక్క చేహ హం, ద్రియాదిస్సరూవము  ణెటీఎగిన మాత్రాన 

ఆచజేహేం హేంద్రియ యాదులకే (్రవాత్వము యేల 'తెలియంబడకూడదు? చేశే హీం.ది యాదేల 

యబడును. తెలియంబడుననెదరా! బేహేంది ద్రియాదివద్యాములు బ్రవ్యాశాగ్యములయి 

లో. 
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వాక్య, త్రస్తా దుచ్య తే, రాలీ 
దం అ కావునచెన్నంబదుచున్నది. 

శా, అత క్యృత్వానాత్త్మ క్య బుద్ధులు ఆజ్ఞానక ల్పికములు గావున నీయర్థము ముంది 

శ్లోకములో ఇెచ్చంబడునని భావము, 

క్లో 'చేహాదివ్యవథానత్వా త్త తృదర్ధం స్వయమవ్యతః 
_వరోత్యేలై భావ జానాతి సూ త్తం తదనాత్త నః, : రా 

. దం_ఆ; చేవాము మొదలగు దానియొక్క వ్యవధానముపలన స్వాక్యస్వరూవప మైన 

“జల్” పదార్థమును పరోశముగా నే తెలిసీకొనుచున్నా(డు, కావున వానియొక్క 

ఆనాత క్ర కృతబుద్ధిన చేశ ఆవరో తత్వము అగుచున్నది. ( తెలియంబడుచున్నదిఎ 

తా, “కత వచార్థమైన సువ వత్యగాత్త్మస్వ ఇరూవమే అయినప్పటికి ఊం 

బ్రో అవాంకారములచేత వ్యవధానమును పొందింవం బడియున్నందున ఆప 

త్య తాముగా గృహింవబడు చున్నది. ఆనా గా నవ్య వహిత మైనప్పటికి వ్యవహీతమెనదాని 

వలె, ఆక క్యస్వరూవ మైనప్పటికి ఆత త్యస్వరూవము కానిదానివలె గ్రహిందంబదుచున్న ది 

కావున, ఆదేహేం ది ద్రిచోదులు నాత్ర క భూత ములని అన్వయ వ్య తిశే కములచే తెలిసినచో 

“కల్” వ పదార్థమైన (బ్ర బమహకు అవ వరో తము సిద్ధించుననిభా వము. 
WY pet . 

' అవ, పీయా! స్వాత్మ భూతుండైన ట్ర వ స్వాత్త్మ స్వరూవము వ, కారించుచుం 

డగా అవరోతముగా వ్రకాళించునేగాని గోకుల చెట్టు ర్రగాకంయునుటన 

వెవ్వచున్నారు. - . . 

వాక్య, యథోక్తార్థ ప్రతిపత్తి సౌకర్యాయ దృష్టాంతో పా 
దానమ్, రా౫ి 

... * దం-ఆ*- ఇదివరకుెప్పి నయర్థమఃన నుకరము7ా 1 లియం జేయుకొ అకు దృష్టైం 

తము గ గ్రహించ బడుచున్నది. . 

ల న్వత& రో క్షమైన బ్రన్వున్వకూవ పము వరోశతముగా భాసించునని 

శాన న అమన్ విశదీకరించుట దృష్టాంతము చెప్ప బడుచున్నదని భావము. 

ల్లో వ్రత్యగుద్భూతవిత్త సు యథా బావ్యార్థపీతతా 

_ నైకన్యం ప్రత్యగాత్మీయం బహిర్వద్దృళ్వ తే. త్రథ్రా. ౨౦ 
ద౦=ఎఅ. ఆంత$కరణమునందు. బుట్టిన పీ తరో గములంగలవారికి 'చావ్యార్థముల 

యందు ఫీత్వము (వళిమి యెట్లు కనువ కునో అటులే ప్రత్యగాత్మ యందుండే చెకళ్య 
ను చాన్యామందన్న దానివలె. కగువడు చున్నది. 



3] సర్వవేదాంతసారసంగ్రవము. 82 
ళా, చేనని యభిమానింవబడినళరీరములో చేక జేశముందుండునది ఆంక కరణము, 

అట్టి ఆంతేకిక రణమునందు వెత్యనుబుట్టినచో నా పెళ్యము తానాంతరము నందు 

న్స గ ప్పటిః ఆంతరమునందున్న ట్లు ప, ప కాళించక చతరిందియద్యారా బహిగ్ని ర్షక మై 

బావ్యామందున్న నుటాదులయందుచేక తాను బావ్యానందున దానివలె. ప్రకాశించు 
చున్నది, కాఫ్పనచే ఎెక్యముదోషముకల నాయడు తేల్చనిశంఖమున్కూ జూచి “సకళ్ళంఖకి - 

(శంఖము వచ్చగానున్నద్సి అని వ్యవవారించును. ఇటులే చ్ర,త్వ గాక్మస్వరూవమగు 
“తతి వ పదార్థము (బ్రహ్మవెతన్యమున్ను తాను స్వతః అవరోతమైనవ్పటికి మాయాది ' 

ఆవ్యాక్ళ తాదినంబంధముచే క్ర వరోతముగా భాసించుచున్న దని భావము, 

ఆవ. ఇంతవరకు చెక్పినయర్థము గువసంవారిం చుచుచు న్నారు వ 

వాక. యస్తా "'దేవవుతో విశుద్ధ మవసీయతామ్. - ౮౬ 

దరంఆం ఎందువలన నీతీరునసిద్ధించెనో అందువలన. నిస్మంశయముశా నెళ్చయిర 

వంబదుగాక. 

తా, ఇదివరకుణెకి ప్పిన యు  క్రలకేక, “త త్త్వమస్యాా దివాక్యము ఆఖండార్గబోధ 

కము ఆనుటు విరుద్ధము కాదని నిద్ధించినది. కావున వాక్యము వలన అఖందైకరసార్థమ 

సంభవించునని నిస్సంశయము?7గ నిశ్చయించవవలయునని భావము, 

ఆవ. ఆఖం డార్గజ్ఞన మును వాక్యము వలన సంపాదించే క్రమమును నగ్రవా 

ముగ చెప వ్వచున్నారు. | 

న్లో, పదాన్యుద్ధ SI వాక్యేభ్యో హ్యాన్షయన్య తీ"రేకతః, : 

పదార్థా న్లో స్రోక్షథ్రో బుద్ధ్వా వేత్తివాశ్యార్థమంజసా, క 

దంట. వాక్యములవల్ల పదమేంను అన్వయవ్యతిరేకములచె లేవనెత్తి లి . వదముల 

య ర్థమును లోక్రమువల్ల తెలిసికొని పిదప వాక బుజావుశ్నా. -(నులఫముగా 

తెలయుచున్నాయ. . / 

తౌ, చాక్యార్థము ఛేలాగున తెలియునన గా ముందుగా. వాక్యములోనున్న పద 
య. 

ములకు ప్రయోగ భీదేములయం చానాపోద్యావముల వేత నాయాఆర్థని శేషముయందు 

శ క్రిగలదన నిశ్చయించుకొన వలయును. (అనంగా శ యోజ్య వ్ర యోజకవృద్ధవ్యవవోర 

ములవలన శబ్దార్థజ్ఞునము కలుగుచున్నది). ఆజ్ఞాపీంప, బడి వని చేయు వాండు చ్రయాజ్య 

వృద్దు ఆక్టావించి పనిచేయించునాండు (వృయాజకబృద్ధు, నంలో ద్రయాజక వృద్ధు “ గా 

మానయి (గోవును తోలుకొనిర్బాఅశేవాక్యమును. వెవ్హును, వ (వ యోజ్యవృద్ధు ఆవాళ్య 

నునోగిని లేచిపోయి. గోవును తోలుకొనిపచ్చూనో, ఈ వ్రయోజక ప్రయోజ్యులన్యా 

~~ Aa 
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ఎపాూరములను చూచి ఆసమిోపమునందుండు ఒజకబాలంండు వ వ్రృయోజక వృద్ధుచెః ప్పిన గామా 

నయ” అనేవాక్యమునకు వ్రయోజ్యవృద్ధు చేసిన ఈగోవును తోలంకొనిపెచ్చుట అర్థము 

కాబోలు, కానిచో (సృయోజక వృద్ధ వాక్యమును వినగానే లేచి (పృయోజ్యవృద్ధుం 

డీకార్యము చేల చేయునని యూహించి “గామానయి అనేవాక్యమునకు _“గవానయన 

ము” (గోవును తోలుకొనివచ్చుట) ఆర్థమని తెర్ళియునుగాని “గామానయి అనేవాక్య 

మునందు కెండుపదములుకలవని ఆందులో “గాం” నేవదమునకు అర్థ మిడియని, 

“ఆనయి అనేవదమున కర మిదియని 'తెలియంజాలడు. పిదవ | కృమృక్తమముగా ప్రయో 

జ్య పృయోజక వృద్ధులయొ క్క_వ్యా పారములను చూచుచుండగా నొకప్వుడూో గామానయ'ి 

అని ఒవ్వుడు “గాంబధాని (గోవును కట్టి వేయును) అని మజీయొకవ్వుసం “గాంవిస్ఫజి 

(గోవును విశువుమ్చుఆని ఈలాగున ప ప్రయోజకవృద్ధు వాక్యములను చెప్ప్వుచుండగ్యా ప్ర వ యో 

జ్యవృద్ధు ఆయావాక్య శృ శ వణానంక్రరముందు తదనుకూలము చేశ్వేయివనులను చేయుచుం 

డగా చూచి బాలుండు *గాంి అనేవదము గో (ఆవును వ్య కిని చెప్పుటయందు శక్తి 

కలదని 'ఆనయుశ్యాది' పదములు ఆనయనాది | కీ యావిశేషములను చెప్పుట యందు 
ల 

శ క్రికలవని, నిశ్చయించుకొనును. కావున వాక్యములోని వదములను ఆయావాక్య ప్ర 

యోగములయందుగల ఆవాపోద్యావముల'చేత నిశ్చయించుకొనవలయునని యర్థము, 
బాక్యములయం దొకపదమునుంచుట ఆవావమన్వి ఒకవదము నె త్రి వేయుట ఉద్వాప 

మనంబడును. “గామానయి అను వాక్యములోని రెండువదములలో “గాం” అనేవదము 

“గాంబధాన* అనేవాక్యములో నుంచంబడయున్నది, “ఆనయ ఆచేవదము ఎ గ్రివేయ 

బడియున్నది, ఈలాగున నే అన్ని వాక్ళ్యములలాే తెలియవలయును. ఇచ్చటబహువిచా 

రము చేయవలసీయున్న ది, ఆందువే గృంధదిస్తారముగును. కాన నాభథయముజే నువర 

మ్ంచి. వన్తు తార్థమును నిరూపించుచున్నా రము. ఈ ప్రకారము బదములను తెరిసికిౌని 

అవి యేయీ యిర్థములు ఇెప్పగలిగియున్నవో దానిని లోక వ యోగమువల్ల తెలిసికొని 

సీదవ నాక్యమయొక్క_ తౌత్సర్యమును అనుసరించి వా శ్యార్ధమును తెలియనలయునో 

ఆనిభానము, ఈయర్థమును ఇచ్చట చేర్చి అనుసంధించపలయును, వాక్యము అర్థమును 

వ్రశిపాదించుటయందు త్పాశతగ్యము కలిగియున్న దో దానిని తేరధియంటకు కొన్ని నరు 

ral శలవు. ఆనీ తాళ్సర్యలింగము లనంబడు. అది ౧ ఉపక మోవసంహారములు, 

అభ్యాసము. 3 అపూర్వత్వము, ఈ ఫలము, ౫ అర్థవాదము, ౬ ఉవవత్తి యని 

గా యివిధములు పీటియొక్క_ లమీణములననే ్రకృశమెన “తత్త్వమసి” వాక్యము నే 

దృష్టాంతము?ా. లొని చెప్పుచున్నాను. ఆరంభ వాక్యము ఉవక్షృమనుని; సమా షి 
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గాక్యము ఊపసంహారమని _కొవ్నంబడును, డబ క్ర మోవ నంహోరములు మేయర్థమును 

పతి పాదించునో ఆయర్థము వాక్య మునకు కాళ్సర్యార్థమై యుంశును, క త శ్ర మి 

క్రమ వీ వ్రకరణములో పఠింపంబడుచున్నపో ఆ పృకరణముయొక్క-_ ఊప క్ర మోవ 

౨హోరవాక్యములు అ భేదమును బోధించుచున్న వి గనుక, “త_క్రరమసి” వాక్టమునకు 

బృ త్యగ్ బృ ష్లాక్యము తాత్సర్యమైెయున్నది. ఎటులనంగా, “నజేవ సోమ్యేదమగ 

| వకచమేవా ద్వితీయం" అశేవాక్యము ఉవక కృనువాక్యము, ఇది నజాతీయ నిజా 

య స్వగత భేదళూన్య మైన పరమాత్రను చే ెప్పుచున్న ది గనుక, అబ్రైతమును బోధీం 

చున్నది. *ఐతదాత త్మ మిదం సర్వం అనేవాక్యము ఊపసం హార వాక్యము. ఇదియంంనే 

pCa 
పృవంచమంతయు బ్రహ త కమని చెర్వుచున్నందున, అ ద్వితీయ బ్ర వాత _క్షషమునో 

ధించుచున్నది. ఈ చెప్పబడిన ఉవక్ర మోపసంవోర వాక్యములు అద్వితీయ బ వ్య 
క = రూపమును బోధించుచున్నందున, కన ధ్యవ్ర్రియగు “త్ర శ్వృమసీ'వాక్యము వ సత్య 

బ,హ్టైక్యవర్వమై యున్నదని నిక్చయింపవలయును. మాటిమాటికి చెప్పుట అభ్యాస 

నంబను. బేనిని మాటిమాటికి ఇెచ్వనో ా నియందు తాత్సర్ణము కలిగియుండున 
, ‘ జో మెం కం ష్ న ప్రసిద్ధము. ఇచ్చుట త త్వనుసి' యని వ్రత్యగ్ బ, మూ క్యము తోమ్మివివ ర్యా 

న ¢ కు ణే మూక ములు ల పెన్ బడిన నది. గనుక “త్ర త్వమసి "వాళ్ సునకు ప్రక్యన్ ట్ర షా బ్రమునందు 

కృర్యముకలదని తెలియంబడుచున్నది. 3 మజియొక (వృమాణమునేత్ర చతిపాదిం 

)డనిచ్రైయుండుట అపూర్వత్వమనంబను, 8 వళ్యగ్ బ్ర బై! క్యనము వ వ్రశ్యమోది 

రూణములవేత వ్ తిపాదించంబడని బై యున్న దున అవూర్వమై యున్నవి. ఇట్టి 
సు 

త్ర *ర్వ్యార్ధమును (ప్రతి పొదించుచున్న ందున 'త_క్హ్వమసి” వాక్యముసకు వక్యమునం చే 

స్పర్యముకలదని నిశ్చయింపందగియున్న ది. ఈ ఫలమనంగా వ్రృయోజనము. పృతిషా 

ఫంబ నుచున్న అర్థమునకు ఫలము బెప్పంబడినయెడల ఆప్ర తి పాదిందంబ డేయర్థము 

ఫ్ వాక్యమునకు తాత్పర్యను కలిగియుండును. ఫలమును చెప్పినయెడల తొక్సర్యము 

యందును. వ్రన్తుతమందు' తస్థ తొవ చేవచిరం రూవన్నవి మో కే మ్య అభ సంవత్స 

;న్స్ ప్రత్యగ్ ప బ “ప్థాక్యళ్ఞానముకలనానికి 'జీవాపూళానంతరమందు విచేనా*ి కై వల్యము 

భనని ఫలము చెప్పబడియున్నది, కనుక “త _క్లృమసీి వాక్య మునకు వ్రత్యగభిన్న . 

యందు తొత్పర్యముగలదు, ౫, ప్రతి హదంపంబచే యర్థమును విశదముగా తెలి 

జేయయటకు గానే ఇెబ్బంబ డేకథ అర్ధవాదమనంబదు. ప వ,కృతమ మందు అద్వితీయ, బ్ర బ 

రూపము ఆది పతీయవముని ఆరంభించి, ఆ యర్ధమును నిరూపీ ంచుటకుగాను “సేయం. 

ఇెళ్టతవాంతాహ మిమా స్రీ సో దేవతా అనేన జీవేనాత్మ నానువ చ్రవిక్యనామగూ 
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వ్యాకరవాణి” అని యొకకథ ఇెప్పంబడినది. ఈకథయందు పృథివ్యాదిభూకములసృ 

సీంచిన పరమాళ్త తానే పృథివ్యాడిభూ శములయందును, ఆభూశములవేక రచియిం 

వంబడిన న ర్వ బేవాములయందును ౪ జీవరూనముగా పృవేశించి నామరూవములను సక 

టించెనని చెప్పుచున్నందున జీవాత్మ పరమాత్మ లకు మే లేదని తెలియ, బసుచున్నొది 

కనుక వశ్యగ్ బ్ర హైక్యము క _క్లమనసీ' నాక్యమునకు తాత్పగ్యమై మున్నది, ౬, 

ఊపప ర్తి తియనంగా యు డీ. ఇ 'యభా సోమై్యె కేన మృుత్చిం చేన నర్వం మృణ్య యం 

విజ్ఞాతం స్యాల్ వాచారంభణం వికారోనామభేయం మృ శి తిశే శ్యవసక్యం” ఇత్యాది 

వాక్యములచేత వెప్పంబడినది. ఈవాక్యములయందు చిదచి దాళ్మ కమెన ప్రపంచము 

భిన్నముగా కాన్బించుచుండ  పరృబ్బవ్షా ఆక్నితీయవమని యెట్లు చెప్పనగుననుశమ్యుని 

ముక్క అభిప్రాయము ణెలీంగి యతి ఈలాగున చెప్పుచున్నది. _ మృత్సిండమున దు. 

కల్పిం: బడిన 'సృటశరావాదివస్తుపులు మృల్చిం డముకంే భిన్న మాలు కావుగదా! 

అటులే వరమాత్మ్మ యందు కలి ప్పంవంబడిన చిదచిదొత్త క మైన పృపంచము పరమాక్ర 

కం గిన ము కానేరదు గనుక, పర్మబృహ్మ ఆక్యాతీయమని చెప్ప వచ్చునని ప్ర వతి పాదిం 

పంబడియున్న ది. గనుక త _వ్వుమసీ” 'హాక్ళమునక అక్వితీయాఖండపర బ్ర వొన్యరూవ 

మునందు ఆాత్సర్యముకలదని నిశ్చయింవందగి యున్నది. ఈ తొత్పర్యలింగ ము లాలీం 

ట్లో ఒకటి కంగు, మూండులింగ ములం కలిగియున్న బ్బటికి వాక్యతొత్పర్యమును 

విట్రిననుసరించి నిశ్చయింపవలసీ యుండును ఇంక (వ్రకృశము ననుసరించెదము, 

అవ, ఫూర్వవతువాది శంకించుచున్నాండు, నం. 

వాక్య. కుతః వునస్సామాన్యమా త్రవృ ఫ్తః పదస్య వా క్యార్థ 
వ్రతివ్న త్తి ా తుత్వమితి. ఎ = ౮౭ 

దరి=ఎఆ, సామాన్య మై మెన ఆర్థమునందు మాత్ర ము (పవ _ర్థించిన వదమునకు 

వా క్యార్గజ్ఞున కారణక్వ ము యెందువలన కలుగుచున్న పే. | 

- తా. వదములకు నీయర్థమును బోధించుటయందు శక్షికలదో దానిని తోేకము 

పల్ల ల (వ్రమొోజ్యవ్రయో౭క వృద్ధ వ్యవహారము వల్ల) తెలిసికొని. కిదవ నొ కస్యార్థమును 

శెలిసికొనవలయునని చెప్పినది విరుద్ధముగానున్న ది. ఎందువల్టనన6 గా పదార్థమే వాక్యా 

-ర్థముగాదు. పదాగ్థస ౦సర్హమునన్నే వాక్యార్థము గాదు. ఇంక. నేమనగా వదార్థ సంసర్ష 

హితమైన అఖం డార్భము వాశ్యార్థమని గదా మారు చెప్పియున్నారు. ఇట్టి సుశాకిక | 

మైన వాక్యార్గమును లౌకి కార్గబోధనమందు శక్టిగల పదములు వ్ర, లిపాదింవ: జాలవు 

కొవ్రన వదములు చ శ్యార్థజ్ఞానదు నక “హేతువులు కాశేరన ని భావమా, 
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అవ. సీహ్రాంతవాది సమాధానమును చెప్పుచున్నారు, == 

వాక్య. బాఢం, . రారా 

దం=చ. అవును. 

శా. సామాన్యాగ్గమును (లౌకి కార్థమును బోధించుటయందు శ వగల వద 

ములు వాక్యము చేత బోధింవంబ జే నిశేమోర్థమునళు (అలౌకి కార్భమానకు) కారణములు 

కావచ్చునని భాపము. 

ఆవ, నీలాసున కావచ్చునో వివరించి చెబ్వచున్నారు. — 

నో, సామాన్యం హీ పదం ట్రూకె ఏ విశేపో వాక్యక_ర్హృకః, 
శ్ర్రుత్యాది వ్ర పృతిబద్ధం స స ద్వి శేషార్టం. భ వేత్సదమ్. Fs) 

దం=అ. పదము సామాస్యార్థముక చెప్పును. వి శేషార్ధము వాక్యముచేః 'జేయం. 

బడ.ను, పదము శ్రుతి "మొదలగు వాని చే ఎలి బంధింపబడి నిశ్చేపార్ధము కలదియగును, 

తా, పదములు లేక మెను అర్థమే చెప్పుచుండును, అయినప్పటికిని నాక్య 

ము ఆలౌకి కార్భమునో బోధించు చుండును. అనంగా ఆలౌకి కార్భమునందు తాత్సర్యము. 

కలిగియుండును. వాక్యమనం గా పదన మూూవాత్మ కముగదో? పదములు సామా మాన్యార్థము 

ను బోధించుచుండగా, వదసమూవోత్మ క మెన్ వాక్యము విశే మోర్థనము చేళాగున బోధి 

చునని శంకించవలదు. వచము సాధారణముగా సామాన్యాద్ధముక దోధించుచున్న వ ప్ప 

శ్రుతిలిం గాది వృమాణముల చేత నియమింవఃబ కి వాక్యరూవముగా వేర్పడినవ్వుడు 

విశేషర్ధమును తాత్ప్సర్యముతో రెవ్వుమందును. అని యెలాగున ననంగాసర్వాక్ బ్రావా 

భార్ భోజయి” (బ్రాహ్మణుల నందజును భోజనవ ఎ చేయించుము) ఇత్యాదివాక్యము 

నందు సర్వశబ్దము సాధారణము గ భూమి యందుగల బ్రావ్యాణులనం దజను చెవ్వు సామ 

ర్థ్యముకల దై యున్నవ్చటికి ఆది (న సట్రావాణ భోజనము అశక్ళ మెనందునన, అప్ర 

కృత మైనందునను, వ్రశిబంధింప బడి వం బడి న బ్రావాణులను మా ల్రేము చెవ్వచు 

న్నది. అటులే 'త్రజ్* మొదలగు పదములు వ్యుత్న త్తి ' కశ్చయందు. “సాహన్యార్థమును | 

బోధించినవ్నటికి, వ*క' 'ఫద్ధద* యందు తాత్పర్య లిం గాన గుణము గా నిశేహార్థమందు 

పర్యపసించునే గనుక వదములం వా క్యార్థజ్ఞానమునకు కారణములు అగునని తెలియ 

నలయుంను. 

ఆవ, ఓయీ! ఇదిపరకు టెప్పిన అన్వయవ్యతిరేకముల చేశ తత్) త్వం” వదా 

ర్థములను శోధించి తె: నినీకొనిన' వానికి, అఖం డార్థజ్ఞూనము కలంగుచుండ గా వాక్యము 

 నిరర్థకమే గదా యని శంకించ్లగా, ఆలాగున చెళ్సతగదు. (వమాణములేనియెడల శేవల్ల 
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యు క్లివేత, అజ్ఞానము నివర్థించదు, కావున ఆజ్ఞాన నివ రక జ్ఞానోత్స 1 కొజకు 

వాక్యము నాశ్రయిర చవలయునని ఇషివరకుణెప్పిన యర్థమును నిగమించుచున్నారు.... 

వాక్య. అన యవ్య తిరేకనురస్సరం వాక్య మేవ సామానాధి 

 కరణాాాదినా అవిద్యాపటల ప్రధ్వంసద్వా లనేణ ముము 

కుం స్వా రాజ్యే అభి శి చరయోతి నత్వన్గయవ్యతి రేక 

మా త్ర సాధో్య్టఒయమర్థ బ్రిత్యాహా. రా 

దం=ఆ. అవ్యయ వ్యతిరేకము: లను పురస్కరించుకొని, వాక్యమే సామానాధికర 

ణము మొదలగు వాని చేత ఆజ్ఞాన  సముదాయమును నశిందంజేయుచు ముముతువైన 

పురుషుని మోక్షమునందు అభి షేకించును. ఈయర్ధము శేవలము'లైన అన్వయ న్యతిరేక 

ములచేత సాధింవతగినది కాదని చెవ్వుచున్నారు. 

తా. “తక్యమస్యా'ది అన్వయ వ్యతి రే కములను నవహాయముగానుం చుకోని, సామా 

నాధికరణ్యము, విశేషణ నిశ్లేవ్యభా వము, లక్ష్యలక్షణ'భావను వీటిచేక ఆభఖండరూబ 

మైన “ఆవాం బి హాసి యనే జ్ఞానమునుపుట్టించి, అనాదిసీ నె నిరూఢమెన్క ఆజ్ఞానస 

మూవామును నిశ్శేషముగా నశింవంబేసి మో న్నేచ్ళగల పురుషుని వై వల్యమునందు 

పట్టాభిపేకమును వేయునుగాని, ఆన్వయవ్యతిలేకములు, నిచేశచేర ఏసావదాగ్థ 

జ్ఞానము ఇంతకాగ ర్యమును కేయజాలదు గనుక అజ్ఞానని చ రకళ్ళునోళ్నడ్తీద్వారో 

స్వస్వరూ పావస్థానమ నే ౫ వ శై వల్యసామ్రా జమ ననోభవించుటకు వాక్యము నే శరణము గా 

నాశ యించవలయునని పబ మల ఇ వెన్చంబడు నగ భావము, 

కో. బుద్ధ్యాదీనామనాత్త త్వం లింగానపి చ చ సీధ్యతి, 

నివ్చ శ్ర త్రి సావతా శకీత్యతో వాక్ళం సమాశయేత్. 2౩ 
_దం=అ. బుద్ధి మొదలగు వానియొక్క- అనాక్షత్వము, యన కైవల్లనున్న సిద్ధించు 

చున్న ది. అంఠమాత్రముచేత వినాశము లేదు గనుక వాక్యము నాశ్తయించవలయున్ను 

తా, జేహేంగ్సాయ మనం స్రోణబు ద్ధులు ఆక కాదనే యర్థము ఇసినరకు 

ఇెప్పిన యన్వ్య యన్యతిరేకమ నే యను శివో త సైతము నీ సస్థించుకుగాని, ఆంతనూ గ్ర,ముజేశ 

ఆదేహేం ది యాదులు నిన_గించవు. వొటికి కారణయమెన ఆజ్ఞా గానము నభిం చలేదుగచాళి 

అజ్ఞానము నళించినగ దా తత్కార్యమ్ములైన 'జేేాం ద్రియా దులు నళించును. అజ్ఞానము 

వృత్యత మై యున్న ందున వృగ్యత్షముగానోండే క్ఞానముచేత నశించునుగాని అజ ర్యత 

మైన యా _్రీకజ్జానము చేశ నశించదు. _నక్యత్షముగా కనుంబడుచున్న అజ్ఞానశ్చిత . 

"మైన రజ్జుసర్నము, ద్రక్యతరజ్ఞు జ్ఞానమువేత నళించునుగాని ఆప్ర, తకం _క్రట్లనము 
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చేశ .నళించదుగదా!? కావున. చ వత్యత్ముగా నాత్ర త త్త్వజ్ఞూనమును పుట్టించే వా వాక్యమునే 

ఆశ యిరిచవలయునో, వాక్యమువేక. గాని త. 5 క్వ్యజ్ఞానము జనించదు. త _క్ష్వజ్ణ్ఞునము 

చేకగాని ఆజ్ఞానము నిశ్శేమముగ నశించదు. ఆజ్ఞానము నళించినగాని బుద్ధ్యాద్య నాక 

వర్షము నివ ర్రించదు. బుద్ధా ద్యనాక్శవర్తము. “నిక క్రించినశాని చే వల్యసాన్రూజ్యము 

లభించదని భావము, . 

అవ. మఆియొకెహేా హీతువువల్లను అజ్జాననివృ ర్తి రికాఆకు వాక్యము 'ే ఆ శ్రోయించ 

వలయునని రి చెప్పుచున్నారు. 

' . నకేవల మనుమా నై కళరణః అభిలషితమర్థం న ప్రా 
న్నీ రకస ప్రాప్నోతీళ్యాహ.. . ర 

దం-ఆ, యు _క్రినిమ్మాక్రము ఆ శ్రయించినవాండు ఇష్టార్ధమును. పొందండనుట 

మా త మేకాదు. అనర్థమునున్న్న పొందుననుచున్నా డు 

తాం వాక్యమును ఆ శ్రయించక శేవలయుక్తలనే ఆ శ్రయించితే మోత మాసిర్ధిం 

చకపోవుటమాశ్ర, త మేగాదు అనర్థేముై కము ప్రా ప్రించును శావన ఆజ్ఞాననివ శ్రిశ్రూర్యకశే వ 

ల్యస్రా కీని కోరువాండు వాక్యము చే మాత్రీయికుని ముందజిక్లో కములో.. కెప్చం 

బనునని భావము, | 

న్లో అనాదృత్య క్ర శుతిం మోహ దో బౌద్దా స్థమసనఖ mr 

ఆవేదిరే. 'నిరోత తత్వ మనుమా నైకచతుపః. రె 

దం-అ. త మోగుణభూయిష్టు లైనబౌద్దులు ఆజ్ఞానమువలన . శ్రుతిని ఆచరించక 

యు క్రమాత్రయే దృష్టిగాగలవానై. ఆత్తాభావమును. బొందిరి.. ie 

. "లిం . కాద్ధులు సత్క-_ర్థానుష్టూనము లేనందున, - 'తమోగుణముచేత న్యాశ్రమింపం 

బడిన చి. క్రముకలవామై 5 ,అతీంది ద్రియార్థమునుఅత్యంతనిశదముగా వ్ర వ తిపాదించునట్టిగ్రు,తిని, 

ఆజ్ఞానముచేత నాదరించక యూ క్రినిమాత్రము నవలంబించి ఆయు క్రివేతచే అక కన్వరూ. 

భమును. నిశ్చయించెదమని ఫ్ర ఛ్రు-నోకొని,ఆత తృస్వరూవము స్థిరముగాలేదని సర్వము -శరూన్య 

మని నిశ్చయించి నా స్రీకలె మవోనరకగ రములయందు వ ప్రవేశించి! గనుక. శు తివాక్య 

ములకు అన్నయవన్యతి-లేకములను సహాయ ముగా -గ్రకాంచపలయుేశాని, సకేంత్రము 

శా గృహించకూడదు,. గ్రహించినచో. 'బౌద్ధులవలె ఆత క్యస్వరూక మును  యళాస్థముగా 

చెటుంగ'క- అనర్థములను "జెందుదురని భావము. WT a 

అవ. లోకములో ప్రమాణభూకమైనవాక్యము ప్ర వమాణాంకరము. నెేకీంచి 

యన్యట్టు కాన్సించుచున్నది. వేదము అఫౌరుళీ ఫేయమైనందున' 'త్రడాగా౭కరము శే శీ 

కలి. 
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శీం చినదిగాదు. గనుక వేదము మెపీ న అర్థమునందు. మాకు ఆదరణములేదు, అని బొద్దు 

లు శంకించ గా "వేదము నాదరించకపోవుటేకు 'హెతువు లేనందున ఆలాగున ఇ్చలహాడ 

దనుచున్నారు,= 

వాకష్టి. న చానాదలే కారణ మసి. . ఇం 

దం-అ. ఆదరించకపోవుటయందు కారణములేదు. 

తౌ. స్పష్టము. . 

ఆవ. ఆదరించకపోవుటయందు కారణ మెందువలన లేదన: గా వెద్వచునా 

వాక, యస్తా త్సర్వశ్రై వా నాదరనిమి త్తం పనూణస్య 

ప్రమాణాంత్ర శ్రతివన్న ప్ర తిపొదనం వా విపరీత ప్ర త్రి 

వదనం నా సంశొయుతే ప్ర తీపాదనం వా నవావ్రతిపావన 

మితి న వై లేపా మన్యుతమదపి కారణమ స్రీ. డాం 

_ దం=ఆ, ఎందువల్లనన గా మ౭రియొ క (పృమాణముచేత్ర తెలియ బడిన యర్భమునూ 

వ వ్రతిపొదించుటకు గాని, విరుద్ధ మెన అర్థమును ప్రతిపాదించుటక గాని, సందిశ్లార్భమును 

వ్రతిపొదించుటకు గాని, యేయర్థమును ప్రతి పాదుచకనుండుటకు గాని, అన్ని బ్ర మీణము 

ముందు ననాదరమునకు కారణమైయున్నది. ఈనాలుగంటిలో ఒక కారణమైననో 

తా, ఆన్ని ప మాణములయందు విశ్వారము (వోస్త స్తవార్థమును జెద్వుచున్నవి ౦ య 

చేనమిక్న నుంచకపోపుటకు వాల్లు కారణములు గలవు.ఆందులో నొకటి మజీయొకమ్ర, 

మాణముచేత వతిపాదింపంబడి నయర్థమును వతిపాదించుట. ఇది “నద్యా ప్రీేశేచంచఫ 

లాని సంతి (నదీతీరమం-దైదుఫలములు కలవు) ఇత్యాది కారిక వాక్యములయందున్న ను 

“వాయురై స శపిప్పా దేవతా?” (వాయువు వేగముగా నడచునట్టి దేవత) ఇత్యాది వేదవాక్యు 

ములయందును కాన్సించుచున్న ది. నదీతీరమునందు ఫలములు కలిగియుండుట యును ౫ 
వాయువుయొక్క శీ య్రగమునమున్ను వ వ్ర,శ్యతసిద్ధమెనందున ఈవాక్యములు |పృమాణాం 

తరసీ సిద్ధార్థ ప్ర పృతిపానకములై యున్నవి, గనుక వీటీయం' డాదరములేకపోవచ్చును, కండ 
వది ్రమాణాంతరములక్రు విరుద్ధ మైనఅర్థమును వ్ర తిపాపంచుట ఇప “ఆంబుని మజ్ఞిం 

కృలాహాని గ్రావాణ! స్ట క్షవంతే” ఫారో క'యబుజ్టలు నీటిలో ముణంగుచున్నవి. రాళ్లు 

తేలుచున్న వి ఇత్యాది లౌకిక చాక్యములయందును. ““ఆదిత్యోయూపణ” (నూర్యుంజే . 
యూవ_స్పంభముఇత్యాది. వేదవాక్యములయందును కనోపడుచున్న వి.సొర కాయబుజ్ఞలం 
నీటిలో ముణుగుటయును, పాహాణనులు శేలుటయును ప్ర త్యతమునక్లు విరుజ్గ మై యం 
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న్నది, యాగములయందు వశువులను కట్టునట్టి స్తంభము. యూపమనంబదు. ఇట్టియూ 
వము దారునిర ర్యృశమై యుండును, కావున “సూర్యుండే యూవమని. 'చెవ్వటయును వ్ర 
త్యతవిరుద్ధమెయున్నది. ప ప్రత్యతవిరుధ్థార్థమునో బోధించే: యావాక్యములయం జాషర 
ములేకపోవచ్చును, మూ :డవది సందిశ్థార్థేమును సలి పొదిం చుట, ఇది. “ స్థాణుర్వాపురు 
పోవా” (స్థాణువుగానుంశునా? శే పుదమండుగనుంనుణా స ఇత్యాదిలే కికచాక్యముల 
యందుకు" కోస్తాక్ర చ్వేదయడ్య మాని కలోేశేజ స్పివా న వాి'(వరలోకమునం జే కలదో. 
నీదిలెదో దాని ఇెవం డెజుంగును!ఇ త్యాదివేదవాక్యములయందును కాన్సించుచున్న ది. 
ముందటి కనువ డేవస్తువు స్థాణువా! 'లేళపుడముండా! 'వరలోశమునం దేదికలదో?ి నీది 
లేదో? ఎవ్వశెటుంగదురు అనిచెప్పి నయర్థము -సంళయముగాగదా. నున్నది. ఇట్టి సంది 
చ. (వతిపాదించేవాక్యములందు ఆదరము. 'లేకపోవచ్చును. నాల్దవది యేయర్థ 
మును వ్రతిపాదించకపోపుట, అనంగా అర్థకరూన్యత్వ ము. ఇది లోకములో. శంఖు భేరీ 
శబ్దములయందును, వేదములో జుంఫట్ , హట్ ళ్ ఇ త్యాదిళబ్ద ములయందున్ను కనువడు 
చున్నది. శంఖ భేర్యాదివాద్యములవల్ల పు స్తైధ్వనులకున్ను, “హుంఫట్” ఇత్యాధిశబ్దముల 
కున్ను ఏయర్థ మున్ను లేను. కనుక్క ఇవి యర్గశూన్యములు, వీటియందును ఆదరము లేక 
పోవచ్చును, ఈయ నాదర కారణములు నాల్దింటిలో నొక కారణమైనా ఆత త్యనస్సరూప 

నిర్నాంయికము-లైన వేదాంత చాక్యములయందు * లేదు, గనుక. జవేదాంతములను బౌద్ధులు ఆద 

రించకపోవుటకు అజ్ఞానమే కారణము ఆని భావము. a 

అవ, ఆనాదరకారణములకా నొకటియైనను చేదాం క్రమ్వలయందు జేద్దన రేలా 

గున తెరిసీనదనంగా జెవ వ్వుచున్నారు, . . 

వాకు. యత ఆహా, . | . ల్ జావ 

దం=ఎఆఅ, ఎందువల్లనన గా చెప్పుచున్నారు, wie ew స 

తా. అనాదర కరణ. 'మొకటియైనను లేదనుటకు హేతువు ముందటేల్లోకములో 

ష్ చెప్ప(బడుచున్న దని భావము, 

న్లో, మూనాంత౭ రానవష్టఖం నిర్ణుఃఖా-త్రాన నమంజసా, 

 బోథయంతీశ్రుతిః శేనన ప్రమాణమితీర్య తే. iy 
దరంఆం ప్రమాగొంతరమబేత నాక్రమింపంజ డనిదై. దుఃఖకూన్య మై మన ఆత్మ ను 

అకటిలముగా జోధించుచున్నశ్రు తి. (వృమాణము'కాదని: 'బీవనివేత శవెప్బంబదును?. 

తా, “అవవాకవాపోవజరపి మృళ్యు ర్విళోకో, విజాష్షితో పి పొసకి”ఇ త్యాది 

ట్రతి ఆత్మ స్వగూవమా ద చుకిఖజరామరణాది. సర్వసంసారథర్య శూన్యమని నరమానందర్తూప 



వన 

9 రశవీవ లం. తిల నైష్కుూ రృష్టిసీద్ధి =. 

మని. ప్రతి పౌదించు చున్నది.. ఇట్టి ఆక్మ త స్టరూపమూ ప ప్రత్యతముచేశణాని, అనవా" 

చేశగాని ప తిపొదింవంబడియుండలేదు,గాఫున ఇట్టి ఆత తృస్వరూవము చతిపాద క 
J: 

శుర్తివ మాణము కాదని చెప్ప(దగదు. ఇదిగాక యధోకార్షన్వరూనన. కాన 

వ్రత శ్వితన్ధార్థనుకు ప్ర ప తిపాదించుటయును కాదు. అనగా “ఆదిళ్యోయవా- 

ఇళ్యాదిస్థలములయందు ఆదిత్యుడు వేరుగా, యూప ము వేరుగా వ (పశ్యత మైల 

దున అందుకు విరుద్ధముగా యూ పొది తె గక్యమును చెప్పేస్రుతి ఆహ  మాణమం 

చ్చునో “అనాం. దుఖ త్యాది వ, త్యతము చేహాదివిశిప్ట్ర మైన అతన వృతి పొ! 

చున్నది. కావున శతి పృశ్యత్షములు రెండును. భిన్నవిగయమాలై నందున 'శ్రక్యకి 

ద్ధమెన. యర్థమును స్రుతి చెప్పినది కాదు. గనుక _ప్రమాణాంకర్మప్ర వ తిఫాదీతాత క్వ 

మునుగాని, , వృమాణారకరవదద్ధాక్ష స్వరూపమును గాని శ్ర నుతి వ్రలిపాదించనందుూన 

అవ్రమాణామని ఇెప్పంగూడదని భావము. 

అవ, ఓీయా! వ్రమాణాంతరప్ర, రవలిపొపిళతవ కవ్రమాణాంత రన విరుద్ధార్ధమను. 

'పాదించకపోయినచో పోనిమ్ము. నంశయోర్థమును.. ప్రతి పొదించుచున్న దన అః 

ణమని ఇెస్పెదమని య"నెదవా యాలాగున తను చెప్పకూడదు. ఆని చెప్పుచు న్యా 

వాక్య. న చ సంశ్ యితవ్యమవగమయతి. 

దం=అ, నంశ మురచందగినయర్థ మునున్ను "తెలియంజేయదు, 

తొ స్పష్టము, 

దరి-ఆ, ఎందువల్లననంగా, 

తొ, ఇందుకు కారణము చెసె ప్పెదమని 7 భావము, . 

శ్లో. సర్వసంళయహేకౌ హి నిరన్తే కథమాతల్త ని, 
జాయతే సంకయో బు వా కొన్టి  దనువూ నేన యుప్మది. 

దం*ఆ. నకలసంశయ ములకు కారణమైన యుస్మదర్థము(ఆవాం శారమం న్ 

® దని యు క్షీవేత నిరసీంవ బడగా. | వాక్యమువర్ణి ఆక్క యందు సంక్రయ మేలా 

[| ళా, అన్ని టియందు నానోవిధనంక యమూలం పుట్టుటకు శారణము అదం క 
'మొదలగు ననాక్ష్మ నముచాయమేగచా?. అట్టి యనాంకారాదిశము. ద్వితీవాభ్య్యా' 
'క్రముశైన అన్వయవ్యతిశేశములచే చేత్ర. నిరసీంపః బడిన కీదవగదా, వాళ్వమువల్ల న 

కృష్ణ యానము తెలియబడుచున్నది. ఇట్టి ఆక స్వరూ వమునందు సంశయయను వ్లా- 

జ్ 



5+] సర్వ వేదాంతసారసంగృ వాము. ర్రీకిక 

9 a శ శకం అల్ జ జ్ అగ కలుగును! గనుక శ్ర్రుతివ కము నిస్సరశయము?ా నాక్ష్యస్వరూవమును చశిపాదించు 

చున్నది గావున ఆప్రమాణమని చెప్పతగదని 'భావము, 

వాక్య. అవిచ.. . అ " ౯౬ 

దం=ఆ, ఇదియునుం గాక , . 

తా, మలీయు క కారణమాచేతనున్న జ్ర తినందిగ్థార్థమును చెప్పెదని ప్రతిపాడిం 

జెదమని. భావము, అనంగా రం శ్రుతిసంది్గా ర్థమును 

శెవ్చదని నిశ్చయించినారము.. ఇంకను యస్వఖావము నాలోచించి నాత్ర 

లిన సందిగ్ధార్థమును చెప్పునది కదని నిరూపి ంచెదనుని క్రావము, 

న్లో, యత్ర స్యాత్సంశయో నాసౌ శ్లేయ ఆశ్తేతి వండితై 
న యతః సంశయప్రా పీ కీ రాత తనో౭వగతిత్వతః.. 9 2 

దం=ఎఅ ఎచ్చట సంశయము కలిగియుండునో అది ఆత కాదని తెలియవలయు 

నని వండితులచేత చెప్పబడినది. ఎందువలన ననగా ఆత్త జ్ఞానన్వరూపు డైన నంశయ 

సంబంధము లేదు. . 

తా. సర్వసంశయశరాన్యమైనదియే ఆత్ర కాని, సంశయములుకలది - ఆత్త్య కాదని 
"తెలియ వలయునని పండితులు చెప్పుచున్నారు. ఇది యుక్తముగానే యున్నది. ఎందువ 

న్రననగా ఆత్మ యనంగా కీవలజ్ఞానస్వరూపుండును, స్వయం వ్ర,కాశుండును, నిత్యము 

అవరోతుముగా నుండువా(డును; ఇట్టి యాత్త్య సంశయించందగినవాండు 'కాండు. దృశ్య 

మైన చేనాభుటాదిపృపంచము ఆరోపితమైనందున సంశయించందగియున్నప్పటికి, సర్వ 

సంళయని రాౌసక మైన ఆత్మ స్వరూపమునందు సంశయము కలుగ చేరదు, తొద్భశాక్మస్వ 

రూవప్ర, తిపొాదక మైన (శ్రుతి సందిగ్థార్థము కానేరదు. కావున శు తియం దసప్రామా 

వశ్యము ఎ ాలోచించి ఆనాదరణమును చేయ(దగదని భావము, 

ఆవ, శయనా! సంశయార్గమును వ్రతిపాదించనిదైనప్పటికి శ్రుతి యేయర్థము 

నున్ను బోధించని దై యున్నది. కనుక నిరర్ధకమని (ఆర్థశూన్య మని) చెప్పవచ్చును, ఆం 

దువలన ఆవృమౌాణమని కలచెదమంటిరా ఆట్లు -క్పయాడదని వ్ర తిపాదించు 

వాక్య, అనవబోధకత్వం తు దూరోత్నారిత. మేవ, ఇతి. 

“దరిఎట, అ, అర్థమును బోధించ లేకపోవుట, దూరముగా నిరసించి బడిన చేను, Tp 

తి ంయర్థమును. _బోధించనేరదు, భేకశబ్దాదులవలె అర్థహూన్యమై 

యున్నది. అనివెవ వ్వటకు ఎంతనూ త్ర నువశాశములేదని భావమూ, 



పం. మ న /. త. . ( a $54 న్రైమ్కుర్మష్థినిద్ధి |౪- 

అవ ఓయా! శు, తివాక్యములను వినినవ్బటికి ఆ నేకపురుములకు జ్ఞానము పుట్టి 

నట్టు కానము, కనుక శతి అర్థబోధకము గాదని వెవ్వుటకు శక్యముగాదనుట  శ్చిన్చి 

కారణమని శరకించగా సమాధానమును చెప్పుచున్నారు. 

వాక్ష్టి. అత ఆహా. కాం 

దం-ఆ ఎందువల్లననం గా చెవ్వుచున్నారు. 

శా. శ్రుతి అర్థచోధకము కాదని చెప్పుటకు ఎందువల్ల శక్యము కొపం టే కా క్రర 

శ్లోకములో చెవ్చంబడునని 'భౌవము. 

న్లో, బోభ్యేఒవ్యనుభవో యస్య న కథంచన జాయే, 
తం. కథం భోధయే బ్బా స్తం లోష్టం నరః సమాకృతిమ్. వలా 

దంఎఆ. నులభము7ా తెలియం దగిన దానియం దున్న జ్ఞానము ఎవనికి ఏవిధముగా. 

కూడా కలుగదో మనుష్యునితో నమానము గాగల ఆమట్టిగడ్డను జా న్ర్రరు వీలాగున 

భోధించగలదు? 

తా. సులభముగా తెలియుటకు యోగ్య మెనవివయముగూడా యవనిక తె 

యదో అట్రిమనుమ్యు : డు అత్యంతమూర్డుం డెనందున మట్రిగడ్డనంటివా( డు. అటి వానికి 

శ్యాన్ర్రము అర్థ ఆర్థజ్ఞానమును కలుగ జేయదు. కాని కొంతబుస్థిమంతుల కొందతికును ఆూర్థజ్లా 

నమా'ను కలుగ, శేయంగలదని భావము, అనంగా నత్యంత మూఢుండగు పురుషుఃడం తెలి 
సికొనదగిననిషయమునుకూ'డా తెలియంజాలండు ణావున్క వాడు ఆక త్ర _త్స్వ్వమునన తెలి 

యుటకు ఆధి కారియే కాడు, అట్టి అనభి కారి వాక్యము ఇన్నిమార్లు టనినను అర్థజ్ఞాన 

ముగలవాండు. కొ నేరండు, అధి? "రికి వాక్యము అర్థజ్ఞనమును కలంగ ౬ జేయంశనుగాని 

అనధి కారికిం గలుగంజేయదు. అంతమాత్ర,ముబేత | య తివాక్యము అర్థబోధకమం జార 
పోదు, వేణువీణాదిధ్వని ఆహ్లాదకర మ్రైనవ్చటికి ఇదిటిచానికి వినే యూగ్యక లేనందున, 

ఆవ్హాదకరము గాకయున్నది. విశే యోగ్యతకలవానికి ఆహ్లాదకర మై యన్న ది. ఆఅతువ 

శెనే శ్ర, తివాక్యమున్ను తన అర్థమును తె నిఖా స యోగ్య శకలవానికి ఆర్గబోఢు క మై 
యున్నది. యోగ్యత లేనివానికి అర్థబో భకము  కాక్రయుంద)ను, ఇంతమ శ్ర యుంచచేశ 
శ్రుత అబోధకము అని వెన్నందగదని 'భొనము, 

అవ. ఓయీ! అన్వయవ్యతిలేకములనే తర్క.ము(యః క్రి పచార్థమాలనన ఖో. 
ధీంచి కదారా వా క్యా రల్లనమునకు 'కారణామై (టాం దుంవనిగదా బైన స్పీలిరి శర్మను 

నగా పురుములయొక్క. ఊపాయేగదా! పురుములం వె వ్వేఅుస్వఫొవములం కలబా రా యు 
యున్నందున నారలయొక్క. తర్కము (ఊవాయున్ను) వెవ్వేజుగా ॥ నుండునని గాని 



కె. సర్వ వేదాంతసారసంగ్రవాము. తిషిల్ 

వకవిధముగా నుండదు, ఇట్టి వెవ్వేజురూపమైన తర్కము చేత వదార్గము వెవ్వేజుగా 

నిశ్చయించం బడును. వాక్యార్థజ్ఞానమున్ను "వేణు వేయుగా శలుగునగాని వకవిధము?గా 

కలుగదు. ఆని శంకించగా కేవల పురువబుద్ధిమూలమైన తర్క-మును మేము వదొర్థ 

విచారసాధనము7ా, నంగీక రించ లేదు, ఆయాచేపొంతములయందు సృృష్టివ, మవ భయాది వ yy తపా 

దక వాక్యములయందు సూచించంబడియున్న తర్కములే బదార్థవిచారమునకు సాధనము 

లని యంగీకరించితిమి. పదార్థ నిశ్చయము వీశ విధముగానే కలుగును. వాశ్యార్గజ్ఞానమున్ను 

ఏకరూపముగా పుట్టున నే ఆభిప్రాయముళోటి సిస్థాంత వాది ఉఊరక్టరమును. ఇెవ్వ 

చున్నారు... 

నాకు. 'అన్వయవ్యతి శెకవురస్సరం వాక్ట మేనా వా కిన 

రూవమాళత్షైనం ష్ ప్రతిపాదయతిత్యస్య పుస్టి ద్ర ద సమే 

థు శ్రుత్యుబాహరణ మువన్యస్యతి. ౯౯... 

దం=అ. అన్వయవ్యతినే [ములను పురస్కరించుకొని వాక్యమే అఖండార్థరూవ 

మైన ఆత న్వరూవమును వ్ర వ తిపొదించునని చెస్సిన ఈవతీమునకు దార్థ్యము కలి 

కొకు శు లిప్త వ మాణము "నవన్యసించు చున్నా(డు, 

తా, స్పష్టము, 

అవ, అందులో ముందు?ా = ఇాం పోగ్యమునందు వినంబ సుచున్న మవోవాక్య 

మును దానికి శేష మై యున్న ఆవాంఠరవాక్యమునోన్ను ఉదవహారించుచున్నా డు, 

వో, ఉఘా)ణీమ వాం గంధవితి యో వేత్హ్వవి క్రియ 
స అత్తా తత్పరంజ్యోతిః శిరసీదం వచః శ్వ, తే ర్రిడా 

దం-అ, జీను ఈగ ంగమును ఆ హ్రజిందుడుస్నానని వ్యవవారించు వానికి 

యొవ్వడు నిర్వికారు. డైయుంండి తెలియుచున్నా జో ఆతను ఆత్మ ; ఆకం౭డే వర్మ బ్రహ”? 

ఆని తుతియొక్కశిరస్సునందు ఈవచనము విన; బశుచున్న వి. 

తా. భఇాందోగ్యో పనివత్తుయొక్క_ కస్ట్రమ,ప పాఠకములోని వ ప్రజాపలివిద్యల 

““ఆథయో వే చేదం ఉిఘ్రూణీతి సాతా”, యిత్యాద్య వాంకరవాక్యము గంధమును ఆనా 

నట్టి పృమాతను (ఆంకకికరణావచ్చిన్న వైకన్యయున) అతనిచేత గ్రహింప. బడుచున్న గ్య 
ఛాదీచ్చేళ్తులను ఎవ్వండు సాక్షీగానుండి వ వ, కాళింవజేయునో అక “జే ఆత్మ అని “త్తం” 

వదార్థమును అన్వయ వ్యతిరేశముల వేత ని్వయించినవి దవ *వరంబా్యిలిరువసీంపద్య నే న్వేన 

రూపేణాఖినివృద్యశే సడ శ్రమకి పురుష” అనే మవోవాక్యము 'శ్వం' పదార్థమైన 



8g6 నేహ్కర్శరనీద్ది.. (ఆ- 

ప ప్రక్యగాక్క కు “తళ్చిోదార్థమైన పరబ, వాతోటి అ'భేదమును చెవ్వచున్నది. గనుక 

అన్వయ వ్య తిరేకములను సహోయము గొ సాన మహావాక్యము అఖం౦ం డార్థమును బోధిం 

శ్రుతి. సాత్సీగా నున్నదని భావము... కేవల “త్యం 

సదార్థస్వరూపమును తి పాదించువాక్యము. అవాంతరవాక్యమని, “త్వం” పదార్థమునకు 

తల్? J పదార్థమునకు ఏక్యమును ప్రతిపాదిం చేవాక్యము మహావాక్య మని "కెలియవల 

యును, పెన "జ దహరించిన మొదటి శ్రుత్య ర్థము దీనిని ఆ న్రూణించుచున్నా నని వ్యవ 

వారిం చువానిని ఎవ్వ. జెజుంగునో వాంబే ఆత్మ. శండవ,శు శు త్యర్థము పరబృవ్యాను 

పోంది స్వస్వరూవముతొ టి ఆవిర్భవించును. అదా హావిళ్ళావము పొందిన వ ద్రక్య 

గాత్ర్య య్ వ పరృబృవ్హా. " 

అప, ఛాందోస్యోవనిషత్తులోని (జ్ర _శ్వమసి” ఆశేమవావాక్యమునక శేష 

ముగా అవస్థాత్ర, యసాత్షీయగు ప్రత్యగాకృను (' త్వం” పదార్థమును) అన్వయవ్యతిశే 
కములవేత శోధించి నిరూపించుచున్న వాక్యము వీలాగున వినంబడినదో ఆలాగునే 

బృహ దారణ్యములోని “అవాం బి వాసి” ఆశేనాక్యమునకు శవముగా “యో యం 

నిజ్ఞానమయః ప్రాణీ హృాద్యంతర్జో్యోతిః పురుషః ”ఇ త్యాదివాక్యము వినంబడుచున్నది, 
ఈ ప్రకారమే (పృతిఉపనిషత్తులోను అన్వయ వ్యతి శేకముల వేత (వత్యగాత్మను నిరూషిం 

చేవాక్యములను చూడనగును. అనే అభిప్త్రాయముతో "టి చెప్పుచున్నాడు. ఈఅవతార * 
కలే ఉదపహరింవంబడిన శు శతుళ్యర్థము ఊ _త్తరశ్లోకములో విశదము'కాంగలదు. 

వాక్య. యథా . “తత్సత్యం స అత్తా తత్స్వమపో త్యస్య 
స్వక్వేక ( అన్వయవ్యలి రేక శు శ్రుుతిర్యథా “య యేపోఒ 
వీణి పురుషో దృళ్యత” ఇ త్యాద్యా “అథ యోచేదేదం 
జినా 9జీ” శతా | తథా “హం బృవోన్మీ 4 త్వస స్వ 

= కేవ " _ ౧౦౦ ౨. 

.......దం-౪, “ోతత్సళ్యం, 2 “సఆక్తాో, “శ  క్షంమసీ”ి ?” అచ్చ మహావాక్యమునకు 

శేషముగా “యవీపో దక్ష ణి పుషషోదృశ్యలే, ఏీష ఆశ్తేతి వళోవాచ” అని. మొదలు 
కొని “అథయో వే చేదం. జఘాాణీతి స అత్తా” అచేవజికు  అన్షయవృతి లేకములను 
ప్రతిపాదించునట్టి శ్ర తి ఎట్లు విన బడుచున్న దో అన్తే “అవాం థ్రహోనీ” ? అనేవా 
క్యమనహ వ “యోయమోళ్యాన ప్ర శుత్రి అని ముందరిక్లోకముతో శేర్యవలయ నుం. 

తా, తత్సత్యం” “స ఆతా” “త క్ష్యమసీ” అనే. మహావాక్యము చాందో 
న్గువని పాఠకములో నున్నది ఇది క్ర పర్య గాత్మ పరమాత్ర క్యలయొక్క- అ భేదమును చెప్పుచు 

చునని మేము వెసి ప్పి నందుకు యా 



2] సర్య వేదాంతసా రసం గ్ర వాము, 887 

న్నందున మవోవాక్యనుని చెచ్పంబడినది. ఈమవావాక్యములోని “త్వం” పడార్థమును 

విచారించి నిశ్నయించుటకు గానో ఆభాందోగ్యము యొక్క అష్టమ వ,పాఠకములోని 

ఇజాపతివిద్యలో వఠించబడుచున్న “అభయ నీపోజతీణి పురు షోదృళ్య తే” అనే 

వాక్యము మొదలుకొని *అథయో వేదం జఘాణీతి న ఆతా” అనేవాక్యమువజికు గల 

శ్రుతి (ప్రవ ర్రించినది. ఇదికేవలవ్ర, వ త్య గాత్ర తృస్వరూవమునన్ నిష్కర్షి ౦చినందున అవాంతర 

చొక్యమనే 'చెప్పంబడినది, మవావక్యార్ధమేయొక గా నిశ్చ యమునకు అవాంతరవాక్యా 

ర్థము అ'పేతీతయె యున్నందున 'ేషమని చెప్పబడినది, ఈప్ప కారము బృహదారణ్య 

ములో “అవాం ద్రహ్లోసి ౧ అనే మహావాక్యముగలదు, చాన! శేవమైన అవాంతర 

వాక్యము బృహదారణ్య ములో నే వెచ్చంబడియున్నది, అని ఖభావము. 

న్లో, అపహామః వ్రత్యగా క్షార నిరస్తా "శ యుష్మదః, 

బంభణీతి శ్రుతి ర్నాస్థయ్యా జయ రుళ్యాదినాఒసకృత్. 

దం-అ. రరాక పంపబడిన సకలమెన అనాత్త్య పర్హముగల అహాం వ (సృత్యయము 

నకు ప్రత్యగాత్మ (సావీవైళన్యము అర్థమని యు “కరోహాడియున్న “చాయం? ఇ 

త్యాదిశబ్దముల వేత చేరియున్న ష్ట్ర ప్రి అశేకవర్యాయములం చెప్పుచున్నవి. 

తా, “యోయం నిజ్ఞానవయః ప్రాణేమ వాద్యంకః జ్యోతిః పురుషః (ప్రాణ 

ములయందును, సృదయమునందును, భగపలను, యేబుద్ధి వృథాను డైన జీవాత్మ కలదో 

వాండు స్వయం వృశాఖ డైన సాక్షీ మే; అనయా ప్రాణాయ పాధికం డైన చిచాత్త ప్రా 

అాదిసం బంధళూన్యమై స్రాణాది వ, కాశకమైన సాష్నెళన్యమే నని అహ మర్థమును 

జ్య సన. శ రం రు కం 4c నిమ్మర్డి ంచుచున్నద్సి ఇత్యాదినాక్యను ఆన్వయవ్యతిరేకమును కనుపరచి అవాం బ్ర 

హని 5 అనే మవోవాక్యనులో “అహాం "శబ్దమునకు అనాత్త వ్ర నంబంధములేని శేవలమైన 

సాలే నైకళ్యము ఆర్థము అని ఆశేకపర్యాయములు దోధించుచున్నది. గనుక ఈ “యో. 

యం” ఇశ్యాదివాశము “అనాం ద్రవాన్ని” ఆ నేమహావాక్యమునకు శేష'మై యున్న దని 

శావము, 

అవ. ఫూర్వవత్వాది వ్రశ్నంబేయుచున్నాంయం 

వాకు. కథం వునరయమర్జ్హోఒవనీయ తే అహం వ్యా జే నా. 

లౌ త్తార్టో. బుబోధ 1 పిత ఇతి. ౧౦౧ 

_ చం-అ, ఈచాక్యమునందు అహం శబ్లవ స్టజము చేత ఆత్త యనే, యర్థము బోఢిధంజ 

నిచ్భయింహల కని ఈయర్థము ఏ ప్రకారము నిశ్చయింపం బడినది. 



Coes 
కికిడి _ వైష్యూ ర్మప్టి సిద్ది (ఆం 

కళ ర దిశి ఇన ॥ ny ag ళా, “అనాం బ్రాని ఆ సేవాక్యమునందుగ లీఅనాం 'ళబ్దనుం వాచ్యార్థ మైన 

అవాంకారమును పరిత్యజించి లక్షణావృత్తిచే నిత్యనిర్వి కారమైన సాకీ చైతన్యమును 
లోధించుచున్న దని వీలాగున తెలియంబడినదని భావము. 

J ప ఫ్ర చి జినద; న్ా; కు లవ. వ క్య శేషమునుబట్టి తెనియంబ డినదని స్రీదాంత వాది సృతివచనమును 

శెవ్చుచున్నా (డు. 

వాక్య. యతః. ౧౦౨ 

దం-అ, ఎందువల్ల దీనిని ఉత్తరళ్లోకమురో చేకము గా నన్వయించవలయు. 

న్లో, వష అత్తా స స్షయంజో ర్ట రవినా మాగ్గి వాము సః, 

వలే ప స్ల స్తం దృగవా స్తే స్తే భాసయకా చి _తృచేష్టితమ్. రణ 

దరి*అ, సూర్యుండు, చంద్రుండు, ఆగ్ని; వొక్క ఇవి య స్బమించియుండం7౫: 

స్వయం వ,కాశమె దృ్యహా,వమైన ఈయాత్త్య, యేచి త్రముయొ క్కు... వ్యాపారములను 

(వ కాశింవంటే ముచుందునో (అందువల్ల నని శేషము. 

- తా. “అ స్తమితే ఆదిత్వే యూాబ్ల గై సల్క్య్య్రచం ద్ర వ మన్య స్త సమతేేశాంలే ఆగ్నా,శాం 

తాయాం 'వాచి కీంబ్ నే తికి (ప్రయా వల్క్య్యానుహామునీ లోకములోని వదార్థములను 

ద్ర కాళింపంకేయునవి సూర్యుడు, చంపు చ్రుతు, అగ్ని; శబ్దము ఇవియేగదా? ఇవి లయ 

మును బోందిన కాలమునందు ఆనా చక్షు క్రికాలమునంచే వది ఈ, కాశకమె యుంం 

డును. అని యారంఖించి “ఆ క్లైవాస్యజో్యోతిర్భవతి, ఆత్మ నైనా యం జ్యోోతిమోస్తే? 

(ఈసుము ప్పి పురువ్వనకు పకాశకము ఆత గాబే యుండును. ఇతండు జవ చ, కాశకమైన 

స్వస్వయావముతో నుండు) అని ఇట్టిఐ'క్యముల వేత బుద్ధ్యాది సర్వపదార్థములకు 

(వ, కాళశకమె నిత్యనిర్వి కారమెన సాకీ చెకన్యమును వ్ర, వ తిపాధించుచున్న ది. ఈకారణ 

ముచేకచే “ఆవాంిశబ్దము వాచ్యార్థమును పరిత్య జించి ) పతుణానృ శి వివేక కూటస్థాత్య చ్చే 

బోధించుచున్న దని తెలియ: బడినదేని భావము, 

అవ, ఇదిగాక బృహ దారణ్యపషష్టాధ్యాయములోని జనకయూబ్ల జై వల్క్య్యసం వాదము 

ఎక్క. స్వభావము నాలోచించినను “అవాం? శబ్దము కూటస్థాత్మ నే చెప్పుచున్న దని 

ఎతిపాదించుచున్నారు, 

వాక్య. నిశ్థే నే క్రి చ వృష్టోము మునిః. ౧౦౩. 

దం_.ఆ. యబ స్ట నల్క్యుమహోనుని అముగ( బడినవాం డై విశేషముగ నిర్ణయించు 

భున్నాండు, 
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తా. యాజ్ఞవల్య్యుముని జనక రాజుచే ప్రశ్నంచేయంబడి ఆక్ష స్వరూపమును 

నిస్సంశయముగా నిర్ణయించిరి, దానిని బట్టిచూడ గా కూటస్థాత్మ్య స్వరూవమే అహంశబ్ద 

మునకు వివక్షీతమె యున్నదని భావము. 

ఆవ, జనక రొజు. వీమని ఎపృశ్నుం జేసిరి, యాజ రి వల్య్యముని యేమని ఆత స్వరూ 
ర 

నమును నిర్ణయించిరి యనం7౫౫ చెప్పుచున్నారు, 

న్లో, అత్తనై నై వేత్యువ శ్రిత కోఒజయమాళ్తే తే త్యుదింిలే, 
బుచ్దేః వరం సతోము క్ర క్ర మాశ్తానం ముని రభ్యథాత్ . ౮౫ 

దం ఆక చేత చే నని విని ఈయాశత్ర ఎవండని యడుగగా. బుద్ధికం"కే నిలవ్ 

మె స్వయముగా శే ము క్తమైన ఆత్మను యాజ జ్ఞ వల్మ్యముని చెప్పిరి, 

తా. యాజ్ఞ వల్య్యముని జనకమవా రాహినకు ఆత్రుత _క్ట్టము నువ దేళించునబ్దు 

డు “ఆత నచెవాయం జ్యోతిషాన్నై (ఈపురుషుండు ప్ర శాశస్వరూవవై వమైన అత్త తోచే 

యుండెను. ఆని విషయక ప కాశములై న ఆగ్ని చంద్రాదులు ఆ న్తమించిన కాలమందు 

ఆత్మయే (వ,కాశకమె యుండునని, యాళ్ఞ్ఞవల్క్యమని యువ చేశించగా) జనకమవ+ 

రాజు అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందవుయకోశముల 

యందును, ఆక శబ్దము ప్రయోగిందం బడుచున్నది." గనుక మిపవవెప్పిన ఈయాత త్త 

వంచకిశములలో నొకకుయుండునా! అనే యభిప్రాయమా తోటి “కతన ఆత్మి (క 

యనా 'శెవడ్సు అని (వశ్న చేయం గా యాన ద వల్క్యముని ఆక కృన్వరూవము 

“రయోయం విజ్ఞానమయ! ప్రాకేము వాద్యంకర్ణ్య్యోతిః పురుషః” చేవాళ్యమనేక 

నిస్సంశయముగా నిశ్చయించిరి, అందులో “యోయం విజ్ఞానమయ! ప్రాణేషు ' (నావేత 

చెవ్పంబడిన యేయాత్మ కలండో అతండు విజ్ఞానమ యంం6 డు,ఇంద్రి, ది యములయందు ప్రాణ 

ములయందు నున్నవాడు అని ఇెప్పినందును జేనాము ఇంది దోయములు ఆత శ్రశాదని 

నిశ్చయించిరి, హృది (వృడదయ మందున్న వోండు) అనిచెక్సినందున, ఇంది ద్రియాథిఫ్థాన 

'చేవత లాత్ర కాదని, నిశ్చయించిరి ఇంది, యా ధిష్టాన దేవత లింద్రియములయందుందురు 

గాని హృదయమునం 2 దుండరుగదా? రతః (లోవలనుండువాండు) అని చెప్పినందున 

విజ్ఞాన మయశబ్దముచేత చెప్పం బడినబుద్ధి, ఆత్త కాదని నిశ్చయించిరి. బుద్ధివ్భాదయమం 

దుండునోగాని నాదయనమునకు లోపల నుందునదిశాదుగదా! జ్యోతిః (వ్ర కాశరూవ: 

ము7ా నుండువాండు. అనిఇెప్పినందున జేహేం ది ద్రియాదిజడవబార్గముల . కన్ని ౦టికి . 

నుపాదాన కారణమైన అవ్యాకృతము ఆత్త కాదని నిశ్చయించిరి. అవ్యాకృతము సర్వ 

కా రణమైనందున, ! నశ్వాం కర మైనబ్పటిక ఇడమైనందున తౌ కాళరూవ ముకాదు, 
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పురుషః (నర్వశరీరములయందు వ్యాపించియున్న ందున వరిపూర్ముంము అని చెప్పినందున; 
న్ మలో a య ఖో శ, a wee ॥ “*, అంకకకరణ వ తిబింబిత మైన ెఠన్యము అనంగా చిచాభానుంసు ఆత కాదని నిశ్చయం 

చిరి చిదాభానుందు అం పోకికరణములో వ్ర తిచించించియున్నందున వరిచ్చిన్నుండు గాని 

వరిఫూరుండుగాండు.ఈ వ కారముచేహేం ది యాదులకం“టె, ఇంది యాధిపాన జీవతల పరిపూర్హుందుగాంయ. తవ U | ఇంది యాధిస్థాన 
కంక, బుద్ధికం క్కు అ అవ్యాకృత తముకంక చిదాభానునిశం కొ, లనరామై; సర్వవరివూ 

రై; సరవ కళశ మై, సష్టభా వముగా అని ద్యా౩ామక ర్మ నాన నాది నర్వబంధళూన్య 

మెన చిద్ధాతువు ఆత్ర యని సిశ్చయి౨చీ వ్ర, వ లెపూడించిఏ గనుక్కు *“అవాం చ హోస్మి క్ 

య'ేవాక్యమందుగల “అవి శబ్దము 3 దాన్యూర్థముకు సరిత్య జించి బతణ'చేత్ర కూటు 

చెశన్యముే చెప్పుచున్నదని నిశ్చయించితిమని 'భొవను. 

ఆము, ఊత్తం శ్లో కమునకు తాళ్ల సమును చెవ్వుచున్నారు, 

ఇద్ర ౨ చ్చాళా తా నన తన్ మూ వాక్య. యస్తా క్షా (౩ జాహాం పా సిన కృత్యక మా ర Wu 

శ్రా వ్యగ్యావాయపల్ స్స వన I సవాంసప్య లః స (చావ 

స్వ విలయేనై న వాక్యార్థినగమః య్ కారణత్వరి క, J 

వ నిత ప్రతీ 'మమర్గ మాహా, ౧రః 

దం. వెపే పాతువు వలన ఇచ్చట “ఆనం” ఆనే వ్యాజము శే త్ర ప్రళ్ళకా (సొశ్నీ 

చైతన్యము మాత్రమే ఆత్ష్యయని గ్రపాంవ చేయ నిశ్చయింవంబజీనదో, ఆెపాతును . 

వలన “అవాంి గోబ్బము న్వరూవముయొక్క_. “నాశము శ్ర బే బాక్యాగ్గము తెలియుంటకు 
కారణ మైయుండునని యయా మును చెప్పుచున్నారు, 

తా, ఆహం కారము లకణమైయున్న ౧దున స్వరు-వన శ క్రకలడు యుండును. ఆ 

దువలన లత్యమెన కూటస్లై" "శ్ర స్వరూపము అవ్వి తీయ ము కరడు. న్వరూజ సక శం 
చెయుందుననినచో ల లత్ణ షు లేనందున లత్యున్యరూవము సీ స్ స్థంచకబి “స్ప ను; ఆని కొంద 
తాప్ ంచెదరుగాని, ఆయాాన్నేవము యు సము గాదు, ఏందువల్లనం టు లజీణనునోనది 

(౧) విషేషణమని (౨) ఉజలత్రణమని ఆండుసిధములు. ఆందులో నిశీవణము అక్ర 

శ్వ్యరూవమును "తెలియ వేసీ, లమ్యన్వరూవముతో సంబంధంచి నియతము?ా నుండునది 
దు, ఇచ్చట నహం కారముకూ టస్థాల్మ సర్థరూవనునకు ఉదలఖషణము?ాని విశ్లేషణను 

దు. గనుక ఆహం కారము లక్యన్వరూజము న ననునంధించియులిడి, లక్ష్యున్వ రూవజ్జాన 

మును కలుగంజేసి తోను ఫ్ కొటస్థాత్మ యిందు కల్నింవః బజినజె జెనందున్న కూటస్థాక్ష క జ్ఞాన 

ము కలిగిన సమ కొలమం బే నశిం దివ సను, గనుక కాటస సత్యకు అద్వితీయము' భంగము 

నొందదు, ఆని ఉశ్చరన్లోకమున దు తాత్పర్యము. అని భాదను, అనం? ముముథ్యువు 



5 ] సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. తత్స! 

“అహం బివ్లోస్తీ అని ఆఖండరసమెన వర బ్రన్గాన అవాం కారము నవలంబించియే తెలి 

సికొనుచున్నా (డు కావున; అహంకారము తాను చాధింవంబడియే, బృవ్మాస్వరూవవ్రతి 

వల్తికి కారణమె యుండును, రజ్జువునందు కల్పించంబడిన సరము తాను బాధించం 

బడియే రజ్జుస్వరూపక్ఞానమునకు కారణమై యుంండునటుల నని ముందజిళ్లోకములో 

చెవ్పంబడునని భావము, 

నో. అహాం వృ ఎెన్టవ తద్బ్య్రహా యస్తా జేపోఒవగచ్చతి, 
లు 

మత్స (రావ లయీనాతః కారణం సాసాదహాంకృతిః ౮౪3 

దం.అ. ఈముమతును అవాంకారమువేత నే ఆకూటస్ల స్థమెన (బ్రవ్వాను తెలియు 

చున్నాండు. గనుక అవాంకారము అవాంన్వరూవముమమొ క్క సెశమువేతనే హ్వస్వ 

రూపముయొక్క_ జ్ఞానమునకు "హేతువై యుందును. 

తా, ముందుగానే వెచ్చంబడినది. 

ఆవ, తళ త్త పమస్యాిదిమహావా క్యార్థమునందు (సృత్యతోది చమాణములయొక్క 

విరోధము లేదని ఆ0డవయి'ధ్యాయములో శ యర్థము ప్రతిజ్ఞ చేయ్(బడినదో యాయ 

రము యు క్రులవేత్ర వతి పాదింపంబడినదని ఉపసంపహారింపంబడు చున్న దని వెచ్చ 

చున్నారు. 

వాక్య, అత నవ చ యః ప్రతిజ్ఞాతోఒర్లో నాహం గ్రా వ్యా 

న తద్దీనః అ త్యాదిః సయు_ క్రిఫిరునపాదిత ప్రతి కృత్వా 

పసం కీయ తే, ౧౦౫ 

దం-ఆ, ae “సాహం గ్రాహ న తనో? (ద్వితీయా ధ్యాయమ్ము 

౫వ శ్లోకము ఆచేళోకమలో నే 'సుర్గము వతిజ  చేయ(బడినదో యాయర్లము 
అం PP WM యి 

యు క్రులచేత నువపాదింపంబడినదని యెర్సజిచుకొని యువసంహరింవం బడుచున్నది. 

తా. స్పష్టము. 

న్లో, గృహీళాహం ౩ పదార్థ స్ప త్కస్తాత్ జ్ఞ బ్రో న ప్రపద్యతే, 

వ వత్యమాదివిరోఛాచ్చెత్ కో క్రతీచ్యు. క కర్న ' యవి, ళల 

దం-౪, ముముయుపు గ్ర హీంద( బడిన కహాంపదముయొక్క అర్థముకలనాండైనచొ* 

శిందునలన పొందంవ.? వ వ్రర్యమాదిప్ర వ మాణములయొ క్క విరోధము వల్ల నన్న యెడల 

“త్ర శ్వ స్యా" రినచనము వృత్యగ' గృ యందుగాని యం. మ్మ దర్ధమైన పరాక్కునందు 

ఖ్" 



$48 నైహమ్మర్వనీద్ధి [e- 

తౌ ద్వి తీయాధ్యాయమునందు కాన్నించిన ఆనయమవ్య తికేకములనో విచారించి 

'ఆవాంి ఆనేవదార్థమును చక్కగా తెలినీకొనినయెడల “అవాం బ్రవాస్మి” యశ 

ఆఖం డాకారజ్ఞానము ఎందువల్ల కలుగకయుండును? అనగా “అవాంి వచార్థజ్ఞ్వానము 

లేనియెడల అఖండా కారజ్ఞానము కలంగదు గాని “అకారం పదార్థజ్ఞునము కరిగిరరుండి 

నచో నఖండాకారజ్ఞానము కలుగుటకు సంశయములేదని యర్థమయి'తే వత్య ఇకూది 

వమౌణములు విరుద్ధములు గా నున్నందున కలుగ చేరదని ఫొందయ గల్మకౌడురు, 

ఆది అజ్ఞానవిలసీతము. వలననంగా, “త్ర _్ల పమస్యా 'దివాక్యము కూటస్థమైన శోద్ధ 

చిదాక్తుయందు ప్రవ _ీంచుచున్న ది గాని, యుప దర్భ మైన అహాంశారాద్యనాత్త, చదర్రమ 

నందు వవ_క్రించునది గాదు ప్రశ్యకొది ప్రమాణములు ఆహం కా రాదులయెందు పవ 

_ర్రించుచున్నది గాని, కూటస్థాత్యయందు (వన_ల్థించునవికావు, గనుక్క “తత్త వను స్య్యా”ది 

వాక్యము వృత్యకూదివ్రృమాణములున్ను _ఖిన్నవిషయములై నందున "త _క్వవాస్య్యాిది 

వాక్య జన్యజ్ఞానమును (వ త్యమెదివృమాణములు (వ్ర,తిబంధించచాలవని భావము, 

అవ, ఊ త్తరశ్లోకళాత్పర్యమును చెవు చున్నా (శు, = 

వాకస్ట, పూర్వ న్రైవవదార్థస్య విస్పష్టైర్థ మాహా. ౧౦౬ 

దం=అఆ, వెనుకటివ దార్థముయొ క్క. విస్పవ్టృమైన యర్గమునో చెప్పు మున్నాడు... 

ఈ వెనుకటిక్టోకములోని “పృతీచ్యు శ్రిక్షయుష్షడో అశేవనములకు వ్యా వ్యూ 
నము చేయం బడునని భావము. 

న్లో, వరాం చ్యవన ను సర్య్వాణ గ ట్రత్వయా దీని నాత తని, 

(వ పతీజ్యేవ క్ వవృళ్తి తం తత్సదావీతి వవోం జస. చ 

దం=ట, వ్రృత్యవీము మొదలగునవి వరాక్కు లేగాని ఆశ త్రయందు'లేపు, £3 త్త 

మసి యేనాక్యము ర చుత్యగాళ్ళ యం 'ే బుజువుగా యవక్షించినది, 

కౌ, వృత్యమెదివృమాణములు జేహింద్రియుటవటావివరాన్వస్తప్రలయన అందు 
వ్ర వ _్రీంచి వని తెలియ జేయు చున్న వి గాని, వ్రత్యగాత్త్రయందు ద్రవించి ఆప 
సాక ను "తెలియం జేయునవికావు. “త _క్వమసీ త్యాదివాక్యము (వ్రత్యగాక్న యాం దే 
ద్రవ రించి ఆవ (వృత్యగాత్త్మ చ్చ బోధించుచున్న ది, ఆని బొవము, 

' అవ, 'త్వరంి పదార్థమును చక్క.0గ శోధించి కెలీసికొనినవానికి వాక్కా్టర్దెల్ళా 
నము కలుగు టయందు వ్రమాణాంతరములు విరోధించవు గనుక “తతో వదముూ.చేత. 
నద్వితీయ బ్ర వ్యజ్ఞానము కరనిటకు నంశయ మే లేదని నూ మిం చుచున్నా రు 



త.) | సర్వ వేదాంతసారసంగ్ర వాము. 848 

వాకస్టి. చేస్తా తృ్రమాతృ ప్ర సనూణ ప ప్రమేయేభ్యో పయ 

మూనోపాదీడుమానే నేభ్యో' ఒన్టేయవ్యతిే కాభ్యాం - 
ముం జేపీ సీ కానన"కేషబుద్ధిన్మిక్రయా సాతతయాకత్రానం 
నిష్క్ఫన్య'త _త్స్వవస్యా” వివా శ్యేభ్యోఒవూ రాదిలక్షణ 

మాత్తానం విజానీయాత్ . ౧౦౭ 

దం.అ. . ఆశారణమువలన విడువంబరడుచు. గ గృుహింపంబడుచున్న దృమాక్ళ ప్ర 

మాణ (వ్షమేయములవలన, అన్వయవ్యతిరేకములచేత ముంజతృణమునందుగల కాడను 

దె, సాక ను సకలమెన బుద్దివి కా రములకు (వృత్తులకు) సాక్షిగా నిష్కర్షి ంచి తత్త 

మస్యా? దివాక్యములవలన ఆవ్రార్య క్వము మొదలగులక్షణములంగల వరమాత్రను తెలియ 

బలయును. 

తా, (వమొతృ్యవమాణవ, మేయములు మూండు జ్యాగ్సత్స రష ములయం దను ' 

5 _ఇంచియుండున. నువ వ్రీదశయందు వ్యావ_గించియుం నును. ఇట్టి వమౌత్రాది త్రిపుటి 

కంకిం చిదాళ్మ విలత్షణమైయుండునని అన న్రయవ్యతి]రేక యు క్రులచేత ముంజగడ్డయొ క్క. 

పెళొరలను తీసీవె చి లోవలనుండే శాడను వేరుగాంచేసి చూచినటుల నిశ్చయించి. 

చూచి, పిదప త క్వ్వమస్యాదివాక్యములను విని “ఆహ్రాూర్యమనవరమనంత్రరమ్ చాన్యాం 

దృజ్జునభుననీవి (వ్రూర్యదిక్క్చు_ లేనివాడు, వడమరదిక్కు_ లేనివాండు, లోవలలేనివాండు, 

వెలువలలేని వాడు, శీవలజ్ఞానస్వరూ పుండు ఇత్యాదిశ్రు శుతులచేకను, సత్యజ్ఞూనాదివాక్య 

ములచేతను, ప్రతి పౌదిందం బడిన అఖండజ్డానా కార్నమైన వరమాత్తను అవరోత్షముగా 

-తెలియవలయానని భావము, ం. 

నాకళ్ళు. తచేతదాహా.. . ౨ ౧౦౮ 

దం*ఎఅ. ఆ యాయ ర్థమునో వెద నవ్వచున్నాండు. 

తా. ఈెవి స్పనయర్థము ల్లో శ్లోకముతో జె్చంబడునని భావము, 

శ్లో, అహం దుఃఖి సుఖి చేతి యేనాయం ప్ర ప్రత్య యోజఒదు ధువ్వ, 
అవ గత్యంత ఆభాతి సమ ఆ ఆతి వాక్ట్ళోధీః లోల 
డఆ, నేను దుఃఖ వంతుండను, నేను 'సఖవంకుందను అనే అనీత్యమెొ, యథా 

ర్థజ్జూనము అంతమందుగ లజ్ఞానము ఏసాకీ చేత ద్రకౌశించుచున్నదో ఆది నాయొక్క 

జత, యని" వాక్యము నల్ల బు ్రేజ్ఞానము. మ -. 

తా, గుఖదుకఖాదిజ్ఞానము. పుట్టుచు నశించుచున్న ందున అనిత్య మైయుండును. 

ఇట్టి సుఖదుఃఖాదిజ్ఞానము సర్యవివయములయందు. కలుగుచున్న యధార్థణ్థానమున్ను 
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వజ్ఞునముచేత వ్ర వ్ర, కాళించుచున్నదొ ఆజ్ఞానము (కూటస్థ వైళన్య మే) నాయొక్క ఆత్ష్మం 

అనే జ్లానము త క క్షదుస్యాదివాక్యములవల్ల కలుగుచున్న దని భావము, అనంగా సర్వవి 

షయ ప్ర ప్రశాశకమై అవస్థాశ్రయసాక్షి మైన కూటస్థాత్మ్మ యేదికలదో ఆదియే సర్వజ్ఞ" 

డైన బరమేళ్వదండు అట్టి పరమేశ్వరుండ (య్య చ్చే" నశేజ్ఞానము, త్ర క్యమస్యాదివాక్య 

ములవలన కలుగుచున్న దని తాత్పర్యము. 

అవ, ఇంతవజక్రువెన్పిన అర్థము ననువవించుచున్నారు. ___ 

వాక. పృ ప మాణాంత రానవపష్ట్రబ్దం నిరస్తా శేషకార్య కారణాత్త 

కె దెగ్టతవ్ర క పంచం సత్య జ్ఞానానంద కలమణమాత్తానం త ట్రై త్త 

మస్యుహం బ్ర పోన్న? నృతాాది వాక్యం సంశే యితేమి భార్టిజ్ఞా 

నాజ్ఞానప వ్రథర్షంసము ఖేన సామౌదపరోశూత్కరతలన్య 

స్తామలక్పత్న్రతిపాదయల్యే వేత్వసకృదఖిపాతమ్. ౧౦౯ 

దం=అం త_త్ధ్వమసి,అవాంబ, హస్కీ "ఇ త్యాదిమవోవాక్యములు (వృమాణాంత రము 

లచేత పృ తిపాదింవ: బడిన టై,సకలయమెన*బేహేం ది బ్రియాదిరూవ భేద (వవంచముయొక్క_ 

నివ్భ ర్తి రకల, సత్యజ్ఞు నానందములు స్వరూపము గాగల నా, యున్న ఆత్మ స్వరూపమును 

సంశయ ్ఞానమి్యాజ్ఞనాజ్ఞానములను నివ ర్రింవంకేయుచు, ఆకవేతిలో నుంచంబడిన 

ఉళిరికకాయనువలె నవ్యవహిత ప్రత్యవముగా (పృ లిపొదిం చుచున్న దని అచేకవర్యాయ 

ములు చెప్పబడినది. 

తొ. “తత్వమసి,” “అవాం బ్రవాస్మి" ఇ త్యొాదిమవోవాక్యములు ఆకృన్వరూ 

'వమును అతిస్పష్ట ముగా వ్రతిపాదించుచున్న వి, ఎట్టి యాత్మృన్వరూవమును వ్రతిపాదిం 

చునన:7ా, వ వ్రృశ్యకోదివ్ర, వ మాణములకు గోచరించక, చేహేంద్రి దొ యాది జె టెక్షితృవృ వ వంచ 

ముతో సంబంధము 'లేశముగా నైనను లేనిహై, “కాల, క్ర త్రళయాబాఖ్యమై, స్వవ శమైం 
వరమానందస్వరూవ మై, అఖండమె, అద్వితీయమె యున్న ఆక క త్ర్యమును బోధించు 

చున్నది. వీమియొనర్చిబోధించునన్క ఇదియగనా? కాదా? యే నంశయణజ్లాన మును 
ఇదికాదు, మతియుకటియ చే మి'థ్యాజ్ఞానమునుు ఇదియేమో తెలియదే అజ్ఞానమును 

నిశ్శేషముగా నళింవంబేసి బోధించును. ఎట్ల: బోధించునన, అరభీతిలోనుంచిన ఉఊళిగిక 
కాయను చత్తుగిం ద్రియము ఎంళవ్రశ్యవముగా ప్రకాశింపంజేయునో నంత వశ్యత 
ముగా నవ్యవహితముగా, బోధించును, అని ఇదివరకు గతించిన ల్ ంగములో న 'నేకభ 

ర్యాయములు వెవ్చంబడినదని ఫావముం 



సర్వ వేదాంతసారసం గృవాము. 845 

యాత్తర గృంథముయొ క్క. ఆరంచఛమునకు ముందుగా ప్రార ఏవతవాదుల 

మును శ కాన్చించుచున్నారు,--= 

త శేచిదావాంః. ౧౧౦ 

0 ఆయర్థమునందు కొందటు చెవ్వచున్నారు. 

త్త క్యమస్యా'దిమనో వాక్యములు అద్వితీయాత్త స్వరూపమును సాకూత్తుగా 

బా ననగా వ్రమాతాంకరనవాయము న సేక్నీంచకయే వ్రతిపాదించు 

"ది ఇప్పినయర్థనును సహించక కొందణు ఫూర్వవతువాదులు ఆశ్నేకించు 

"వము. 

ఆ చేవవ, కారమున్లు కాన్సించుచున్నారు. == 

త _క్టషమస్వ్యాదివా వారే కర థావస్థితవస్సు యాథా క్షా 

ఖాన్బానని సై నయ ఫోకోఒర్థః వ్ర తివత్తుం శక్యతే, 
A 

. సిద్ధమైన వస్తువుయొ క్క వాస్తవన్వరూవమును ఆనువదించుటయందు 

క _త్వ్వమ ప్యా”దివాక్యములకేత ఇదివరకు చెప్పినయర్థము తెలియుటకు 

త _క్త్వమస్యాది” వాక్యములు క్రి యావిలక్షణమైన ఆత త్రయొక్క. నిజమైన 

వదించుచున్నదిగాన్సి వ్ర వ తిపావించునవిగావు, కనుకనే మాకు ఆఅఫిమత 

'రసౌాద్వితీయ బ్ర బ్రహ్లన్యహోవము ఆ వాక్యములవలన 'జలియుటకు శక్యము 

3 

జ వస్తున్వరూపము ననువదిం చునట్టి వాక్యముల చేత అద్వితీయ బ్రవామైత 

య శక్యము కాదనంగా చెప్పుచున్నారు, 

అభి థాశ్రుతిత్వా కె "లేహిం. ౧౧౨ 

ఆ వాక్యములు విధివదములేని షే శులగుట వలన శక్యము కాదని శేషము. 

సిభదభుటితము లై నఅగన్ని వో క్ర కోంజాహంయాక్స రర శామః (స్వర్గమును 

గ్న్నివోక్ర క వోమముకు జేయును ఇత్యాదివాక్యములు శ్రీతారూవ 

ర మును వ, తిపొదించుచున్న ఏ. విధివ పదశూన్యములయిన “అఆక్నర. మస్య 

మందున వైద్యము) ఇతో బ్రనివా కష్టములు సిద్ధరూపమైన అగ్ని యొక్క. 

మును అనువదించుచున్న ఏ. “తళ _్వమస్మా'దివాక్యములుళ్ను. విధిపద 

వే సిద్ధవన్తువు ననువదించునవియీ గాని _్రతిపౌవిం చునవికావు, గనుక 
| 
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అఖం డైకరస బహ్మస్వరయావము త్ర త్వృమస్యా "దివాక్ళమువల్ల "తక య శక్యము కాదని న 

భావము 

అహ “త_క్లమస్ఫా”దివాక్యములం పృమాణాంకర్యప్ప తిపాదితము, గాని అర్థ 

మును వ చతిపొదించుచున్నందున (పృమాణములే యని శంకించుకొని పరివారమున్తా వెవ్వ్చు. 

చున్నారు 

వాకు. నహి లోకే. భిధాశ్రేః వ్రమాణాంతరనిర పె 

యాః నదార్ట స సాలే వ్ర ఫలాని వసంతి ఇ స్టవకాయాః ప్రమాణ 

మళ్యపగతమ్. ౧౧౩౫ 

దం*ఆఅ. లోకమునందు. చృమౌాణాంఠరము న్గెపీ కే కీంచని “నగీతీరమునందు ఫల 

ములు కలవను విథిరహితచాక్య మునకు ప్రా ప్రామాణ్యాము (వా స్తవార్థబోధకళ్వము) అంగీ 

కరింవంబడలేదుగ దా? 

తా. లోకములో “నద్యా స్టీరేఫలానిసంతి” ఇత్యాదివాక్యములం విధివిభ క్లి 
ర నా మ జ ల ర్ం | 

శరాన్యము'లై యున్న వి. ఈవాక్యములు ట్ త్య వ్ర మాణమున కనుకూలముగ నోండినచో 

(సృమాణములని యంగీకరించంబడినవి, గాని, (వృత్యవీమునకు విరుద్ధముగ నుందినచో 

వాటికి స్రైమాణ్యము అంగీకరింప. బడియుండ లేదు. అనంగా నదీతీరమునందు ఫలములు 

సిద్ధమైన న ఆర్థమ: నువదించుచున్నందున, ప్రమాణ మన: బడును, . త్రక్యడ్ునేక్ తెలి 

యంబడకపోయినచో, ఆవాక్యము అప మాణవాని వెద్చంబడునుగదా? ఆ ప్రకారమే 

క్యు త్వమస్యా”ది మహా వాక్యములున్ను , విధినిభక్రిళూన్యమ్ములైనందున, వ్రృచూణాంతరము 

పేక్షీంచి యుండును. ఈవాక్యముల చేత వ్రృతిపాధింపంబ డే అద్వితీయ బ్రహ్మా 

. రృర్ట్వము, పృమాణాంఠతరగోచరము కానందున, ఈవాక్యములు 

రవని భావము, 

వమౌాణములు "కానే 

అవ, అయితే ఈవాక్యములకు నీవిధముగ ప్రామాణ్యమును_ వెన్సనగునన చెవ్వు 

చున్నారు, === ం 

వాకు. అతు నియోగము సునై వ అ ఫిథాశ్రు లః ప్రామా 

ణక యు క్షం ప్రమా ణాంతేర నిరచే కహా నయా 

గస. nd 

దం-ఆం "కావున విధిహినవాక్యమునకు ప్రామాణ్యము | క్రియాద్వారము'చేతణే, 
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యు_కమైయున్నది. క్రియారూవమైన అర్థము పృమాణాంతరమును ఆెపేశీంచి యుం 

డదు గనుక, 

లౌ. విధిహీనవాక్యమునకు సీధ్ధార్థమందు ప్రామాణ్యము సంభవించదు. గావున: 

శ్రీయావర మైన వాక్యముతో నేకముగా నన్వయించి ఇదిన్ని శ్రీయాని శేషమును బోధిం 

చునని చెప్పినచో ప్రామాణ్యము సంభవించును. | క్రి యావిశ్లేషము సీద్ధార్థమువలె వ్ర 

మాణాంతరసగోచరమై యుండదని భావము, అనగా ఉపాసనాది క్రియావి శేషములు 

శ్ర త్యకుదిప,మాణాంతరగో చరములు కావు. శ్చీవల వేదవచనములచేక చే (పతి పాదింపం 

బకుచున్నవి; గనుక, ఊసాసనాదికి యాబోధకములగు “ ఆ తానముపాసీత” (ఆక్మను. 

ఉపాసింపపలయును) . ఇత్యాది వాక్యములు (వృమౌాము లై యున్న వి. ఇట్టివాక్యములతో 

“త శ్రషమస్వ్య్యాిదివాక్యముల .నేకముగావేర్చి అన్వయిం దికే 'శ _క్ష్యనుస్య్యా”దినాక్య ములు 

న్ను క్రి కి యావదములగును, అందుసలన అవియును చ మాణనులు కావచ్చును; గనుక, 

“త్ర భరమస్యాదివాక్యములకు శ్రిూపరత్వమబేశనే ప్రామాణ్యమును చెప్పుట యం క్ర 

ముగానుండును;. అని తాత్పర్యము. 

అవ. ఈప్రకారము పూర్వవతవాదిచేసిన యా శేవణకు పరిహారమును ఉతర 
శ్లోకములతో చెప్పుచు తారక ముందుగా చెప్పుచున్నారు, 

వాకు. అస్య పరిహారార్థమ శే వ్రత్టతోదివ స, మేయత్య్వనిరా 

కరణదా రేణాలిం ద్రి దీ యార్ విషయ కాష్టదభిథా 'క్రే శం తేః 
ప్ర ప్రొామూణ్యుం సుషు _ప్పవురు షప్ర బోధ కవాకస్థనె నవవ కృ స్ట వ్వమ్, 

దం.అ. దీనియొక్కబరిహోరముకొటక సకలమైన వ్రత్యకాది ప మాణములయొ 

క్క గోచరత్వమును నిరాకరించుచు ఇం,ద్రి యగోచరముగాని యర్థమును ప్రతిపాదిం 
చుటనలన విధిరహితవాక్యమునకు స్రామాణ్యమును ని ద్రబోవువానిని శేపునట్టి ' వాక్యమా 

నకువలె వెప్పం దగియున్నది. 

, తొ, ఈదవ్ర, శారముగా ఛ్రార్వపక్షవాది చేసీన యా'కేవమునకు పరివోరమును వె 

ప్పపలసీయున్న ది. బధిరహితములయిన త్ర _రరమస్యా”ది వాక్యములం జు వ్ర,త్యకాదివ్ర, వ మాణ 

ములచేశ గ గ్రహీంచంబడుచున్న స్థూలత్వాణుత్వాదిధర్మ ములను నిరాకరించి సర్వేంది, దయ 

గోచరముకాని కూటస్థాత్త శ్తస్వావమును బోధించుచున్నందున ప్రామాణ్యముకల వై 

ఇెచ్చవలనీయున్నది, అ సెద్ధాన్టమును బోధించేవాక్యములన్ని యు ఎప్రమాణాంక 

రము నెపేశ్నీంచి ప్రమాణములగుననిన్ని, | కియాపదములై నపాక్యములు ప్రమాణాంత 

రము నెపేతీంచకశే స్వతం తృముగా ప్రమాణములగుననిన్ని నియమములేదు. కియా 
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పదములయిన 'గామానయి (నోవును తోలుకొనిరము) ఇత్యాదివాక్యములున్ను 

మాణాంళతరము నపేశ్సీంచియుగ దా, ప్రామాణ్యము నొందుచున్న వి; గనుక, సిద్ధ 

బోధకవాక్యముగాని, క కియాబోధక వాక్య ముగాని, నీదియైనను సరే పోారుావే షయ 

(లోకములాోనిపురుషుల చే రచింవంబడినద్రై యుండినచో, వ్రమాణాంతరము న 

తీంచియఃండుననిన్ని, అపౌరు-షేయమైనచో వ్రమాణాంతరము నెపీకీంచియుం 

దనిన్ని నిశ్చాయింవంవలసీయున్న ది. 'వేదాంతవాక్యము లపారుచేయములై నందున 

చ్రచూణాంతరగోచరము గాని విషయమును (వ్రతిపాదిం చుచున్నందునను, బొత్తి? 

వమాణాంతరము నపేశీంచవు. నీది (ద్రైంచునట్టివానిని 'మేలుకొలుపునట్టిదాక్యము స్వగ 

పదవదార్థములయందు. శాక్సగ్యముడేనితై చేలుకొలుపం బనుచున్న పురుషునిమా శకి 

ను శ్లశించి ప్రృవర్థించుచు న్ని ద్రించువానియొక్క. నిద్రను నివరింపంజేయుంట వేత యొ, 

(1 
న్స్ 

క 
వ్రమాణమైయుండునో, ఆటు'ే, 'త_త్వ్రమస్యా” దివాక్య మున్ను న్వగతపదపదార్లమ 

యందు తాక్సర్యముళేనిదై చిదాత్యను మూత్రము. నుద్దేశించి బోధించుచు చిదా. 

నిషమెన అజానమును నివ _ల్రింపచేయుట వేత కు మాణ-మైయుంశునని తాత్పర్యము. 
అ — జ క్ట 

అవ, ఈవెపి ప్పిన ఆర్థమందు శండుల్లోకముల నవతరింపం చేయుచున్నారు, 

వాక్య, ఇత్యయనూరంభః. ౧౧ 

దం-అ, ఇందువలన ఈగ్యంథ నూరంఫింవ బడుచున్న డి. : 

శా, ఇట్టి యభ్శిప్తాయముతోటి ఉక్తరమందు శెండుళ్లోకములు వ ర్రించుచు?ః 

వనీ భావము, 

న్లో, నిత్యావగతిరూపత్యా దన్యమానా నవేవణాత్, య. 
కొబ్దాదిగుణహీన త్వా తృంళయా నవతారతః, ల 

త్ళహ్లా ర్నిష్టివనై న్నా లె వత్యుతాదై ఫ్రీ వమాయ త్తే. 

ప్రత్టగాత్మత్వ హితోళ్ళ స్వార్థత్వా దప్ర క మేయతః, 5 

_- దం-అ, నిత్యమైనజ్ఞానమే. స్వరూప వముగా కరిగియున్స్ందునను, వృమాణాం 

“ము నపేక్షించని.దై యున్న ందునను, శబ్దిము మొదలగు గుణములు లేని చైయుంన్న ౦, 

9 నంశయము చవ శ్రించనిడెయున్నందునను, సర్వాంకరమైన చశశిగాత్మ్ స్వర 

మై యున్నందునను, వృవభానము లేన్నిదైయున్న౦దునను, అనుమాన ప్రమాణ. స్ో 

రముకానందునను, ఆశచేత ప్రవర్షించుచున్న ప్ర క్యమాదిప్ర ,మాణములవేత, _చిదా 
బోధించంబడదు. 
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శా. లోకములో, స్వఖా వముగా, జ్ఞానస్వరూవ ముగాని వదార్థము (సమా 

ణాంతరము వేత (వ్ర, కాళించుచుండును, అనగా భుటాదిపదార్థములం 'స్వభావముగా 

జడములైనందున తమకం భిన్న ములై న వృమాణముల'వేత 'ప్రశాశించుచుండునని 
అర్థము, ఎట్ట మై ఆత త్యస్వరూపము స సర్వదాస్థ్రైకకూవమైరందున చృమాణాంతరము 

చ్ కీంపక _ స్వయముగాే ప్రశాశించుచుండును. ఇది ఘటాదివదార్థములు 
న యున్నందున వ్యవహ్మితములై యున్నవి. ఆందువల్లనే చ్రమౌ 

ణాంతర వ (వ్ర, కౌశ్యము లై యున్న వి. ఆత త్ర స్వరూపము చత్యగ్రూవమైయున్న ౦దున 
అవ్యవహిత మైయున్న ది. అందువల్ల నే ప్రచూణాంతరమ నపేక్షీంచదు, ఇదిగాక 
భుటాదులు పదార్థములై యుంసునూ గనుక్క ' అన్యులకు భోగ్యములై యుండును, 
అందువల్ల నే ప్రమాణాంతర వ (వశాశ్యములై యున్నని. ఆత త త్ర కము స్వార్థమైయున్నం 
దున అన్య భాగ్యము కాదు. ఆందువల్ల నే ప్ర మాణాంక్రరేము న'పేక్షింపదు. ఇదిగాక 

ఫఘుటాదివస్తువులు విషయ మలై యున్నందున వ్రమాణాంతర్మవ, కాళ్యములై. యున్నవి, 

ఆత్మస్వరూపము విషయిగా (పృ కాళశమైయున్నందువు) (శ, మాణాంకరముల . నేవ్షీం 
చదు. ఇదిగాక ఘటాదివదార్థములం కబ్దన్స ర్మాదిగుణములు. కలవై యున్నందున (మా 

ణాంతర 'జేద్యము లయియున్నవి, ఆత త్య స్వరూపము శబ్రాదిరహితమై యున్నందున చ 

మాణాంతర వేద్యము కానేరదు. ఇదిగాక ఇదిశాంగలదాగి కానేరదా? యని సంజే 

హింవందగియున్న విషయ ములే (వృమాణములకు సోచరములై యంండును, ఆక త కము, 

తాను కాంగలదా? కానేరదా? యశేనంశయమునకు యోగ్య మైనది కాదు. సర్వదా 

“ఆవాం (నేను అని నిశ్చయముగా ప్రశాశించుచుండును; గనుక, | పృమాణములకు 

గోచర మైనదికాదు, ఇదిగాక, (వమౌాత (ఆం కఃకరణావచ్ళిన్న మైతన్యము' ఇదియు మో. 

తెలియుదమని యిచ్భయించిన ఫీదవ ఇంది, ది యములం వవ _రించగా పుట్టునవి చమక 

ములు. ఇవి శృష్థకు (ఆశకు, లేక ఇచ్ళకు ప్దవ6 "సుట్టురున్నందున కృష్ణ యొక్క. 

ఉచ్చిష్టమ్ములై యున్నవి. పృ వ మాణములకు. కారణమైన తృష్థకం కే పూర్యమునణే. సిద్ధమై 

యున్నందున చిదాళ్త వృమాణప్ర వ,కాళ్యము కాదు. ఆనిభావను, 

అవ. ఈశెపి కృనయర్థనుందు శ్రుతియును వ్రమాణమైయున్న దనుచున్నారు, 

వాక్య. శృతి రవీముమర్థం నిర్వదతి.. Ml ౧౧౭ 

దం.ఆ, శుతియును ఈయర్థమాను నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నది. 

తాః ఆత తృస్వరూవ వ, తిపాదరీములయిన చ్రతులున్ను ఆత్మ త్ర _క్ట్వయు వ్రత్యతా 

దివ ద్రమాణగమ్యము కాదని నిశ్చయముగా. చెప్పుచున్న దని భావము, Cy 
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అవ. వీమనిజెవ్వుచున్నదో నిరూసించుచున్నారు.- 

శ్లో, దిదృతీతవరిచ్చిన్న పర్మాగ్రూ పొది సం శ్రయాత్, 
వివదీత ముతో దృప్రాని స్వతో బుద్ధం న పశ్యతి. YE 

దం_అం దృశ్యమె, పరచ్ళిశ్నమై, ఇ పరొస్ఫూక మె, రూ పాదిగుణముల దో జ 

యున్న విషయ ముక ఆత్మ విలత్షణమైయున్న ది. అందువల్ల య యమె. ్న నిష ౦ లక్షణ మై వష స్వం ఎం్యవ్ర, "ఈ 

శమెన ఆత్మ న వృమాణము చేత మండందు." 

శా. చేహదినిషయములు దృశ్యములై, (చూడతగినవై), చేశ కొలముల చేత 

పరిచ్భేదింపం బడి బావ్యామండున్న వై, శబ్దస్పర్శరూపరసాదిథ ర్మ ముల కాశ్త్హాయ_మెం 

యున్నవి, ఆత క్మస్వరూ-పము న అపరచ్చిన్న మై సర్వాంతర్శమై రూ పూ దె 

నును ద్రశాకంపం చేయునట్టి న్వభావముగల వ వ్రత్యమాదిప్ర వ చూణములు, తద్ది లక్షణ యె 

స్వయంప్ర, కు కాళ్నమె యున్న ఆశ త్ర శ్రషమును వ వ కాళించంచేయ(జాలవని భావము. 

oo న్ pr అమ్ అవ, ఇది సర్వ శ్రు క్వకులయొక. శాక్సర్యమని చెప్పి ఈయర్థనూను వతిపాదిం న్ 

శ్రుతులను ఉదవారించుచున్నా రుం 

నా న్యాయనిద్ధమతొ వ ర్ దృశే జ కిషారమాత్త నః, 
య ల 

వ న్య కృ్రత్యగాత్తానం ప్ర మ మూణం శ్రుతిరాదరాత్ . శిలా 

డం-ఆ. వృమాణభూత మైన శ్రుతిదృష్టికిన్ని కనపన్న, దృష్ట్రగానున్న శబ 

గాత్త్య ను చూడందగదని యుక్తి సీ సిద్ధముగా తొత్పర్యముతో చెప్పుచున్నది. 

తొ ఆత్త్మస్వరూపము 9 రూ పాదిహీనమై యున్నది “నదృ శే వ్ర్రష్టైరం వశ్యేత్ s 

ఇత్యాది శతి ప్రమాణములను | వ్ర కాశింపం జేయుచు తన్ను తానే పృకాశింపలజేయాం 

చున్న ప్రత్య గాత్తను (వ, మౌణములవేత చూచి తెలిసికొనతగదని సయు_క్షికమం7ా3 

సాభిప్రాయముగా (పృతిసొదించుచున్న దని భావము. అనంగా సనీలపీ కాదిరూ పములనవ 

కని. పండును | 9 1; | చూచుచున్న దృష్టిని ఆత్మ చూచుచుండును. అట్టి ఆక్మను దృష్టిచేత చూచుటకు శక్యా 

ముకాదని యాళాత్చ ర్యాదిలోను శ్లో శోకములోను నుదావారించిన సేత్యర్థము. 

అవ, అనుమాన ప, పృమాణమున కాక తత తము గోచరించునది. కాదని నిశ్చాయిల 

నచో అన్ధావత్యాది బ్రమాణములకున్న గ గేవరంచునదికా దని నిశ్చయింవం బడునానే 

యభిస్రాయముతో. శవ పుచున్నారు, ==. 

వాక్య, అనుమానా విషయ క్వ అన్యదపి శారణము్యతే.. ౧౧౦౧యా 
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దం*అ, అనుమానమునకు గోచరము శాకపోవటయందు ముఆతియొకెప్తే 
చెప్పబడుచున్నది, 

వాతువు 

తా, కూటస్థాత్త క స్వరావము అనుమాన ప్రమాణము చేత తి పొదిం పంబ కునది 
కాదనుటకో మటేయుకళారణము ముందళకీళ్లో క ముళ్లో వెవ సబడునని భావము. 
నో, ప్రత్యవస్య పరాశ్ర్వాన్న సంబంధ గృహణం యతః 

తక కృనోఒవోేఒనుమళ్యాస్యానుబ నో న కథంచన. ౫X౧ 
దం, చృత్యత్ వ్ర క మాణము వరాగ్వస్తువిషయ మై యున్న ందువలన' ఆక్క మము 

క్కసంబంధమును (గ నా హించుట యొందువలన సంభవించవో అందువల్ల నే యాయాత్త 

యొక్క. అనుభవము అను మానమువేత్ర నేవిధమున నై తము గలుగ చేరదు. 

తా, శెండువ దార్జములకు నలిగియున్న అవినాఖావసం౦ం బంధము వృక్య కముచేత 

గ్ర పంపబడిన పిదద ఆసం బంధ, వాణమును పురస్కరించుకొని అనుమాన వ, మా 

ణము వదారనును తెలియునుణ న, ఆఅవినాభావనం బంధము గ్రహించి డకమనుపు 

"తెలియంజేయంజాలదు. అనంగా వహి హ్నీ ధూమములకు అవినాభావనంబంధముకలదు. ఇది 
మవోనసమందు (వంటఇంటిలో) ద వ్రృత్యతమువేత క గ హింవంబకును. ఈలాగున వహ్ని 
ధభూమములయొక్క._ ఆవినాభావసంబంధమునో గ్రహం చినపురువుండు మార్షమునబో 

వుచు నొక్క_చోట దూగమున ధూమమను మా లేము జూచి పూర్వము తాను వ (చత్య 

తమువేత గ్రహించిన వహ్ని భూముములయొక్క. అవినాభావనంబంధమును జ్ఞాపకము 

తెచ్చుకొని పచ్చటి భూమముక లిన యున్నందున వహ్నికలదని యనుమానమువేత నిశ్చ 
యించును గనుక, వత్యతసిద్ధ సీదమెన సంబంధ గృవాణమును పురస్కరించుకొని అనోమా 

నము, పదార్థమును హైలియం జేయును. అని మరకను. పృక్యక్షప్ర మాణము పఠాగ్వన్తు 
వులయందు వ సవ _ర్రించుచున్నదిగాని, వ చరత్యగాత్మ యందు పృవ_్థించునదికాదు; గనుక, ప్రత్య గాక మజియేవ వదార్థమతోటి అవినాభావనంబంధముకలవో దానిని గ్రహాం 

వంజాలదు, ఆత్ర్త్రయొక్క సంబంధము (వళ్యవ్గృహీతము "కానందున, సంబంధ్యగృవా 

బాఫ్రూర్వకముగా వ్రన_ర్థించునట్టి అనుమానము ఆక్ష స్వరూవమును బోధింవంజాలదని 
భావము. 

. అన, ఈవ్ర, క౯"రముగా చెఫ్పినణయం క్త కుల చేశ, ఆత్త వ మాణాంతరనోచరమ 
ల 

దని, నిశ్చాయించవలయునని ఉఊబసంవారించుచున్నారు. . 4 

వాక, ఏవమయం: ప్రమా "త్త ప్ర పమాణవ ప్ర మేయవ్యవహారః 

సర్వవవ పకా చీరెపీషయ ఏవో న ప్రత్ చీనమాత్తాననున 



నైష్కర్మర సిద్ధి 
గాహయితునులక్ ఏవం చస సత్య నేనై వ యథ ఎఖ. 

ర్ధోఒవసాతుం ళక్యత ఇత్యాహ. . ౧౧౯ 

ద౦=అ, ఈక, కారముగ సవ వ్రృమౌతృవ, మాణ్యప్ర, మేయములయొ క్క. వ 

రము (వ్రవృ త్తి యావత్తు వరోగ్వన్తువులనే విషయీకరించుచున్నది. (జ త్య 

"మెన ఆత తృస్వరూపమునుగూర్చి ప్రవేశించుటకు న సమర్థ మైనది కాదు. ఈలాగున 

గాదీనిచేత నే యిదివజికు ఇెష్పినఅర్థము నిశ్చయించుటటు శక్యమై యున్న దని 

చున్నారు. 

తా ప్రమౌతృ ప్రమాణ ప్ర మేయములయొక్క. వ్యాపారము ధావత్తు వ్ర 
స్తువులయందు (ప్రవ ర్థించుచున్న దిగాని, పృత్యగాత్మయందు ప్రన_రించలేక యః 

గనుక, ఈకారణముచేతచే చత్య గాత స్వరూపము పృమాణాంతర వేద్యము 

నిశ్చయించదగియున్న దని ఉత్తరశ్లోకములో చెవ్ప(బడునని భావము. 

నో వ (వనూణవ్యవహారొ బయం సర ఎవ సరగ 

'వవిచాశ్యావ్యతోఒనే నేన యుప్యద్యేవ దిద్భతు 

దం.అ, ఈ (పృమాణములయొ క్క. వ వ చువృత్తి త్ధియూావత్తు చక్కగా _విచారిం. 

చినను వరాగ్వస్తువిషయ మె ఎందువల్ల నున్నదో ఆందువలన ఈ వ వృత్యతాదికవ 

యుష్మ దర్థమునం దే (అనాత్త్రయంచే. చూడవలయునచే ఇచ్భను చేయును. 
ఈ ఎంతనిపుణముగ నాలోచించిచూ చినను వ్రత్యమాది బ్ర, జ్ మాణములు 

తృభూతమ్లులై జేవాశేవాదులయం'బే పవ _రించుచున్నట్లు కనుప వడుచున్న ది; 7 
వ్రశ్యతాది ప వప మాణములవేక అనాత కవస్తువైలే చూడవచ్చు చున్న విగోని ఆత్తః 
చూడంబడదని భావము. 

అవ, (వత్యకాదిపమాణములు అనాత త్ర విషయము లైనందువలన-ే. వే 

వాక్యములు ఆక్క యందు వ ్రహంహారైయునవకేవర్థమన్న | అద మెనదని ఉవః 
' 

| ఏ 

వాక్య యస్తా ల్లౌకికవ క్ వ్రత్యతా దిప్రవ మాణానధిగమోో౭.వాం 

(బవ స్మృతీ వాక్యార్థ స్వ సస్తాత్, ౧ 

దం=ఎఅ, “అహం బ్రహ్మాన్ని క్ష సబ బ్రవవెతిని ఆనేచాక్యార్థము. ఎంద 

లోకసిద్ధములైన ద్రక్యజాదివృ మాణములచేత్ర తైలియంబడ నె: యన్న ఆందు 
ఆని ముందట 'కముతో చేకముగా నన్వయించుము, 



చె.) _ సర్వ వేదాంతసారసంగృ హము. ౫౩ 

తా, తాత్సర్యమున్ను ముందతిక్లోకముతో . జేర్చి చెప్పబడును, 

వో, అన్వ్నయవ్యతిే కా భాగ్థం నిరస ప్రాణాల యతః, 
వీతావన్న స్యకోఒస్మితి తదసితి శ్రుతర్దగా, ౫3 

దం=ఎఅ, అన్వయ వ్యతిశేకనులచేత ప్రాణపర్యంశము నిరసీంచి “నేను ఎవండను” 

ఆని చూచువానికి “ఆ బవ్మావెతివి” అని శ్రుతి చెప్పినది. 

తా, “ఆహం వర్మి అనే ea క్యార్థజ్ఞానము లోకసిద్ధములై న వ్కత్య 

కరా ద్మొ కృమాణమువల్ల కలుగనది కాదు గనుక, చేసానే మొదలు ప్రాణమావటికు, కనువ 

డుం దార్థములు ఆత్మ కాదని, అన్సయవ్యతి రే కముల ఒ వేత ఆలోచించి నిరోకరించుకొని, 

వ్ ౭కు నివండను? అని స్వన్వరూవమునుి తెలియగోరగి వఏపురుమండుండునో వానిని 

గహార్చి “శ చ్యమసీ "త్యాదిఘ్రతి “నీవు ఆబ్రవా వే” నని యువదేళించుచున్నదని 

"ఖభాౌవము., 

అవ. ద్వితీయాధ్యాయములో చెప్ప ౭బడిన ఆఖండవా శ్యార్థజ్ఞానసాధనవదార్థ 

మేక మునకు కారణములైన ఆనయ న్య తిరేకములను మరల నంగృవాముగ చతిపా 

దెించనఐటు కు తృర్మగ్కంథము ద్రవ _ర్రించుచున్న దని, తాక్స ర్భమును చెవ్చంబోవుచు ముందు 

7 చాయన్వయవ్యతిరేశములవేశ నవ్యవహితముగా ప్రతి పొదింవంబడే విషయమును 

నిెక్రోశించుచున్నా(డు, 

ఇాక్ళు. సోఒయమన్వయవ్యతి' 'రేకనాస్టాయః వతావా నేవ ౧౨౧ 

దం-అ, ఈ యన్వ్యయవ్యతిలేక న్యాయము ఇంత పర్యంత ము, 

తొ. స్పష్యము. 

అవ, ఎంశపర్యంత మనగా చెప్పుచున్నారు. 

ఇక. యదవసానో వాక్యార్థః ౧౨౨ 

దం-ఆ. వార ర్థజ్ఞానము వీది ముఖ్య కారణముగా గ విషియుండునో ఆంతవర్యం 

తే నని అన్వయ 

తా. భర నిశ్చాయకము, (ముఖ్య కారణము) వదార్థనిశ్చ 

దనసవుంం అది కలుగుటయే అన్వయ వ్యతిరేకములకు పగ్యవసానమని భావము. అనలా 

అము ౦ డవా క్యార్గజ్ఞా గ రబానమునకు సాకు త్మా_రణను వదా ర్థనిళ్ల 'సయమనియు, దానికి, అన్వయ 

చ్యతి-లేకళ్ఞానము. సాధనమనియు, కావున నే అవ్వుయ చ్యేతిరేకములు వదార్థనిశ్చయజ్ఞాన 

ముం క లిగేవజికు (పృవ_ర్థించునని భావము, . ల 

వాక్య, రవభిజ్ఞన్య “అహం బ్ర వోని” 'త్యావిర్భవత. ౧౨౩ 



కిక నె వ్య ర 

దం-అం దాని చెలీంగినవాొనికి “అవాం బహో 

చున్నది. . , 

బలీ అకు భ్ అట స్మా పదార్థనిశ్చయజ్ఞానము కలనానికి ఆవాం బ్ర వాస్తీ 9 అనే అకింళా "కార 

జానము ప కాళించునని "భావము, 
Ep Ww 

అవ, ఇంకను టూ _తృర్మగ్యంథమునకు తాత్ప్సర్ణమును చెవ్పుయున్నా (౫, 

వాళ్ళు. ద్ర హచృళస్టవిభాగేన ఆగమాపాయిసాతీనిఇాోోన 

చ శ్రక్యభ క్ట షగ తః సంతీస్యోచ్య లే. 95 

దంఎ౪. దష్ట్రయొక్క-, దృశ్యముయొక్క_ విభాగముచేతను, ఉొత్ప త్తివి దాళము 

లుకల కార్యకారణముల సాఖ్సీయొక్క_ విభాగమువేశను, వేదాంఠతముల నంగ్న్కరించి 

= ద్రృష్టయొక్క స్వభావమును, _దృశ్యముయొక్కం స్వభావమును విజ్లాజించి 

ఉన్న రవి తివినాశములం కలిగి, మున్న ందువ వచ్చుచు, పోవుచు నుండో పదార్థములకు సాక్షీ 

గానుం జే  కూటస్థృవైతన్యమును విభజించి, ౬ స్టతీయా భా సయములో. విస్త నము గాం శె ప్పిన 

వదాన్థవి వేకములు మరల ఇచ్చట సంత్నేవము గా వెళ్టమన్నాము. ఆంధ కేన యము కి 
af 

చేతకాక, శ్రుకివాక్యముల ననునంది చెవ్యుచున్నామని భాసముం 

న్లో, దృళస తత్ ఘుటవదేహోే చేవావచే బృం ౬ ది ఏ యాణ్యపి, 

" మనశ్చేంద్రియవత్ చేయం మనోవన్ని శ స రహౌొదిముర్ . ౫౪ 
దం-అ. శరీరము దృశ్య మై యున్నందున ఫఘుటమువంటిది, ఇం, ద్రియములునూ "జీవా 

మువంటిది, మనన్ఫున్ను ఇంది ది యములపంటిసి; నిళ్చయాివృత్తులుగద్థియున్ను మన 

_ లౌ, ఘటము వృవ్రకారము ఆనాశక్యయో అటువలె ఈ చేహూముక్ను దృశ్య మె 
యున్నందున ఆనాత్త ,యేంఇం ద్రియములు, నున స్ఫు, బుద్ధి ఇవియన్ని యు జేన్యామువతె 

జడము లై అన్మా థీ ప్ర ట్ శమన నున్నందున ఆనాక్ర తగిని ఆత్మ యని చప్ప ం దగినది 

కాదు. ఆని క్లూవము,, | 

అవ, ఈష కార ము దృష్ట న. :భాగరూవమెన అన్వయ స్యతిరేకణ్య్యూాయ 

మును చూ శందప్ము కరక న్యాయను ము కనువళిచుచునా న్నారు, 

వాక. తథా సకల కార్య కారణాగమాసాయి విభ్రాగసాత. 

క్వేనాకి, ౧.౨౫ 



3] సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. కరత్ 

దం-ఆ. ఆవ్రకారమే సమస్తమైన కార్య కారణములయొక్క_. ఊక్ప త్తివినాశము .. 
లకు సాతీగా నుండుట వేతనున్ను ఆర్ష త _త్స్వము నిశ్చయింవంబడును, 

తొ. సమ స్తమెన ఘటవటాది కార్యములయొక్క_యు, మృల్సి ంణాది కారణ 

ములయొక్కయు, ఉత్స క్తి త్పివినాళశములం జడములైనందున స్వయ ముగా వ్ర కాళించవు 

గనుక, వాటిని వ్రశాశింవం జేయునది అతృస్వరూమని 'తెలియవచ్చునని భావము, 

అన, ఈయర్థమును శ్లోకముతో విశదముగా చెవ్వుచున్నారు.... = 

స్టో ప్రాగనచ్యాతి వళ్చాత్సత్పచ్చ యాయాదస తథా, 

అనాత్తాఖిజనం తత్చ్యాద్వివరతః స్వయం దృశిః, లై 

ద౦=ఆ, పూర్వమునందు అనత్తుగానోండునది వీదవ స త్తనుబొందును; సత్తుగా 

నుండునది. అటు వలెనే అసత్తునుభొందును. ఇట్టి వస్తువు ఆనాత కృస్వభావముకలదైయుండు 

ను, ఆక త్ర త్రము తోను ఇందుకు విపరీతమై యుంనును. 

తె, నుటాదిచావ్యావదార్థములును, చేహాద్యాంకరపదార్థములును, ఊత్పత్తి రికి 

పూర్వము అసదూ)పములు గానుండి, ఉత్న శ్రి లికి అనంతరము సదూ)వములగును. ఈ 

విధము సద్ఫూ/పములై యుండి వినాశానంతరము మరల అసదూ)వములగున.. ఈ ప్రకా 

రముగ కాల భేదమువేత సత్తాన త్తలనో బొందుచు ఆగమాపాయములుగల జీవాయహాది 

వస్తువులు అన్నియు అనాత్త తృస్వభావము కలనియే యని 'తెలియంబడుచున్నది. పీటిని 

అనంగా జీవా గేవాదులయొక్క్య సత్తాస క్లలను, ప్రకాశింప చేయుచున్న వైకన్యము 

మాత్రము, కాలఖేదముచేశ సత్తాన త్తలంకలది కాదు, సర్వదా కడా కమైయాంనున. 

వాపిస్టనిక్యయమై యుండునని భావము, 

ఆవ. ఇంకను దృష్ట కోటిలో చేరియున న్నందున అార్కికులు మొదలగువారి 

చేత ఆత్తయని కలంబడుచున్న అనాం ₹ారమునకు. అనాత, క్యత్వమును సాధించు 

కా 

“తత్ర సుటాదీనొం ద దృశ్యానా మనాత త్ర తకం ద్ర ప్రశ 

పూర్వకం ప ప్రత్య తే శై కవ: ప్రమాతేనోప వల భ్యానాత్త న 

శ్చాసాఛారణాం ధశానవథార్య శకైర్షృశ్ణకాషగమా 

పాయాదిఖిర్ధరైః నద్రిరేం ది ద్రియమనోనిక్చీయాది. వృ త్తిర 

నాత్మ తయా స్ప్యదసార్థిపోం వృ త్లిమతో2.పి. దృశ్య 

ల విశేషాల్, దప్పు పూర్వకత్వ నువనీయలే. - ౧౨౬. 



సుం యు .. ట్రే 
856 నై పష్క ర్య వగు ద్ధి [ఆ- 

దం-అ, భుటములు మొదలగు దృశ్య పదార్థ ములకు; అ నాత్మ త్వముము, రృహ్రైత్క ను. 

(పృమాకన్ఫు పురస్కరించుకొని ప్రత్యతప్ర, మౌాణముచేతనే తెలిసికొని అనాత్మ 

యొక్క ఆసాధారణములైన, (ముఖ్యముల్రైన్సు ధర్మములను నిశ్చయించుకొని దృశ్య 

త్వము ఉత్పత్తి, వినాశము మొదలగు నాధర్మ ముల చేత 'చేవాము ఇంద్రియములు, 

మనస్సు; బుద్ధి వీనిని అనాత్మ లగుటచే నిరసీంచి అహాం కారమునకున్ను దృశ్వత్వము 

సమాన మైయన్నందున దట్టొక, మూలకముగా (శ్ర, కాశకముణాా కలిగియుండుట 

నిశ్చయింపంబడుచున్నది. 

తా, ఘటాదిపదార్థములు దృశ్యము లై యున్నందున, వ్రత్యతముగానే అనాత్త 

లని, వ్రచూతృమైతన్యమువేత తెలియాచున్నదిగదా? అనాత కృయొక్క. ధర్మములే దివా 

ఖ్యములుగా నున్నవో వానినిన్ని, నిశ్చయిం చుకొని, అనంగా ననాత్త ల భుటాదుల 

యందు దృశ్య త్వము, ఉత్స త్తి, వినాశములు ముఖ్యధర్త ములైై యున్న వని "తెలిసికొని, 

ఈధర్శములు శరీరేంద్రియమనో బుద్ధులయందు కూడా కలపుగాన, ఆశరీలేంది 

దులున్ను ఆనాత్ర లేనని, ఆశ కోటిళోనుండి తొలగించి పీదవ అనాం కారమున్ను 

దృశ్య త్వాదిగుణములం కలై యున్నందున భుటాదులవలినే నుజియొక దాని చేత (సాక్షి 

వైళన్యము చేతు వ,కాశింపంచేయంబడుచున్నదగుట చే ననాక్ర యని నిశ్చయింవంబడు 

చున్నది. అని భావము, దృశ్య త్వాదిభర్య ములు గలగియున్న శరీళేం ద్రియాదులుం ఆనా 

తలని వ వమౌళతృ వైతన్యము చేత 'తెలియంబడుచున్నది, అటులే హాం 'కారమున్ను 

(వ్రమాత్య వైఠన్యమున్న) దృశ్య త్వాదిధర్మ ములు కలిగియున్న ందున అసాత్త్యయే గనుక, 

తానున్ను మణియొక వైతన్యముచేత వ్రకాళింవంబేయంబనును. ఆవాంకారమునో వ 
శకాళింవం జే నే మైకన్యమే కూటస్థాత్య యని తెలియవలయునని భావము, 

అవ, ఈయర్థమే ష్ క్రరక్లోకములో చెప్పంబడునని ఇెచ్వుచున్నారు... 

వాక్య, తటేతదాహ, ౧_౫ 2 

డం=ఆ," " కోయర్థమును 'చెవ్వచుళ్నారు. 
ఖః 

న్లో , సటాదయా. యా లింగం స్యుః వరంపరయహాహమః, 

దృళ్యత్వాదహమ వ్యేవం లింగం స్యాద్ద్రష్టు రాత్ర నః. ౫౬ 

దం=అ, భుటము మొదలగునవి చరంవరగా అవాంకారమునకు ఎట్టు గముకము 

లై యున్నవో అటులే గవాం శారమున్న దృశ్యము గా నున్నందున ద్ర దృష్టయగు నాత్మ 



3]. సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. తల్? .. 

తా, చేసాముకంకె ఆక్యంతచావ్యాములై న భుటాదివిషయములు, దృళ్యమురై | 
నందున డేవాముతోకూడియున్న ద్ర, దృష్టను (చిదాత్త్మ ను తెలియచేయు చున్నవి. ఈప్ర 
"కారము చేవామున్ను ఇంది యముంతో కూడుకొనియున్న చిదాళను, తెలియకో 

యుచున్నవి, ఇంది ద్రియమారున్ను మనస్సుతో కూడుకొని చిదాత్తను తెలియజేయు 
చున్నవి. మనస్సున్ను బుద్ధితో కూడియున్న చిదాత్మ ను 'తెలియం జేయ చున్నది బుద్ధి 
యున్ను అనాంకారముతో కూడి యున్న చిదాత్రను 'తెలియం చేయుచున్నది. అహంకా 
రము తానున్న భుటాదులవలె జడయమె దృశ్య మైయంన్నందున మజీయొకదానివేత 
వ, కౌళింవం చేయందగియున్నదిి గనుక శద్ధమైనచి దాత్త్య ను (కూటస్థ చైతన్యమును తెలి 
యంచేయు చున్న దని ఫాఎము, 

అవ, ఈ వ (వ, కారము అన్వయవ్యతి శేశములం ఆక్షత _క్వేజ్ఞునమునకు కారణమని 

విస్తారముగా నిసి ంచినందున “త _క్వమస్యా'దివాక్ళమునక తిరిగి నిరర్థకత్వము 

ప్రా క్రించినడని సాంఖ్యమతమువార లామేపించుచున్నారు. వ. 

వొకన్ట. నను ద్రష్ర్రుదర్శనదృ శ్వానాం జూ గృత్స ఏవ్న సుషు చే 
రొగమాపాయదర్శనాద్య త్సాహీకౌ లేమా మాగమా 
పాయా స ఆగమాసపాయవిభాగరహీత అతా యథా 
యన్ని బంధ నౌ జగతః తహ "కాన" సప్రకాళా 

మ్రకాళ్ విఫాగరహిత; సూర్య పల్కి యదా చెవం తదా 
వాకా్టవగమస్యార్గ 1న్వానుదితా న స స్పమితవిజ్ఞానమాత్ర 

స్వభావస్యానుమూ నే నైవ ప పతిపన్న త్వా త్పునరపి పో 

క్యస్య నిర్విషయత్వప్ర, సంగః, ౧౨౮ 

వరఎఅ, ఓీయా! త్రష్రదర్శన దృశ్య ములకు జ్యాగృళ్స రవ్న నుమ ప్తిదశలయందు 
నద్భావాసద్భా పములు (ఊత్స శ్రీవినాళశ్లములు కొన్బిం చు చున్న ందున వానియొక్కసద్భా. 

సొన ద్య్భాపములు యముడి సాటి గాంగ లిగియున్న వో ఆగి యుత ల్లి తివినాశ భేదములు లేని 

ఆక. ఎటులనణగా లాక్ ముయొక్క ప Ey "శమున్ను అవ (వ, కాశమున్ను, ఎవ్వందు కార 

ముగ. గలిగియున్న వో, ఆసూర్యుండు పృకాశావ్ర కాశ భేదము లేనివాండని తెలియ 

బదుచున్నదిగదా? ఈష, కారముగ ఇవ్వ 'జేర్చడినదో అప్వు డుత్స త్రివినాశములు లేని 
జ్ఞానముమౌ శ్ర మ్ న్వయవముగాగల “త భ్వమస్యా' దివాక్యముచేత 'తెలియంబడుచున్న 

అర్థము అనుమానము చేత చే తె లియంబడుచున్నందున, మరల “త త్వృమస్యా”దినాక్యము 

నకు నిరర్గకత్వము వ్ర వ,స క్షమైనడి, 



Gs cr ౮G నైష్కర్మష్టిసిద్ధి [ఆ- 
స్ట Ta] Ww ను గ హ్ యు [1 LE ud పన , (లో “ 

తా. ద్రష్ఫ్రుదర్శనదృళ్యములు మూడును జాగ ద్దకాస్వవ్న దశలయందు స త్తక 
OM) 

ల న మనవి. నును అలర శనవభీనిప , ల్వవై (ఊత్ప ర్రికలవై) యున్నవి, నుమ క్లిదశలయందు స్త లెని వె (వినాశముకల వై) 
నా ( ష*దర*+నద* శంవ సళ గివినాశములం జీవనం గా. యున్న ప, ఈ ద సృదర్శనదృశ్యములయొక్క దార బ్లివినాశములం జేసినలన తెలియ. 

PEE eB WE నా మ బృ చపప సు స మసన దశ జ లు బదుచున్నవో అనగా జూ గ త్పష్టన్నము ఉను, ప్ర వెళ్ళా దృశ్య ములం కలనని, 

నుమ మ కృదశయందు "బేపని ల్ తె, సిపి హొన చున్న దో + ఆనె యుత గ్ర ఒహ మూలం లేనిదై 

సర్వదా ఏకరూజ 'మెంయలుందును ఆని తేనియ దగియున్న డి. ఎటులన గా దృష్టాంతమును 

జు న శోక స్స్ భో స్ట ణే ప్పెదము, ఈసకల్టప ప పంచమునకు సూర్యు. ట్ర వ్వ 3 వ, కాళశమును ఒకప్పుడు 

వ కాొశమును కలుగే దయుచురింను,. తాను వ కవ కౌళములం టీనినాం అబు గి ఇ ప షి లో ట్ర లేనివా రె 

a క్. స్త న థీ గ. న! న. అ కీన్ ణి 

సర్వదా కు కిక క స్వరూ పుం యై చా ముుందచునుు టు చి సస సర్శనద్భశ్యముల 

యొక్క సతొసక్షంను తెయ. = జేయ చున్న చిదాక్ర తాను నతన భలులేనిప నరందా 
య mei al న గ 

| | నం రా ధో MR "ఫ్ర | షి న్న స్ శ భగ | జ్జ సొ సళ్తామా క్రన్వ వై యుంనునని తే చున్ని గనుక మాకు స నరాల ది 

వాక్యము BE తె,య a బడే సెం గను ల్ స సు న ము సం స్ ను “జీపు వూ జనన స్వరూ 

మెన కూటస్థాత్త్మ యుగ దా? ఇట్టి తూటా న్యరూహము సును మూవ కము చేత 'తెనియంబ 

డుచున్న ౦దున “త తమసా పన్నాము. వ?యుగ్మున తే యారీయు నుంనీన ఆగాక a _ష్టనున్యూ స్ @ స 1 18 జ్య 
ముళీదు, అందున త్ర ES సుష్మా 'పవొక్యము . జీ వుల శ న్నిందముచున స్నగిని ఫైషముః 

అవ ఈ జాారము సాంఖ్య పొది భూ కీ స ౦ వగా సిధాంక శమ భగసమిారమును 

'వాకన్టి, నె షదోపహః. ౧.౩౨౬ 
oe ధి య. 

దంట, ఇది దోషముశ దు, 

wr", జ Cer SU న. £్ ఎన్ టీ "క సై 'గస్థక్యవ మము. య. | మైన్ . తెారదుని ఫో మః 

వ ఎందుపలవ te జ మైనవి! న జ్జ seth, ల yn . వట్చుచుళారు wetnans 
th ea 

ళ్ళ 

ఎలు సబై గ 4 కి అటో waaay, “a ఫి a by క్ 
thy ™ పట్టి. VO పము గ్గు న var షత VI న్ CE ty a 

అరం గంగ మురమ క్ర. స్ జనన క వందా ను ప్ంట తు బదు 

చున్నందున ఇది డోవముక*సని య స్ట యము, 

తొ, ఆనుమానము సేత క్ర, సగ్య్య్టైనము ఎన్ఫువ్రను వర్ ీీత్లయుగా తెనియం జేయును 
గాని ప్రత్యక్షముగా తెరియంకేయదు, ఆత్రస్సరూ వము ఆనుమానముదేశ  'తెగయబర 
వబడినచో దరోతము?ానే యుందుళు. ఇరోషముగానుం ౫ ట ఆత్మ స్వభాపమునకు 

స్థము. ఆక్షస్వరూపను “య తృాగాదవరో శాద్భ్రువా'' అనే కృులిచేక నవ్యవపి 
న్న WEEN వెద బకియున, WS ఆత వంనావయున సు Deg, సరూ ముగ చెబ్న జం సున్న గ్య షట్తి ఆక్షన్వ స "వమునుు లవి కము 



క్ర .] సర్వ వేదాంతసారసంగ్రహము. కిరి 

బోధించునుగాని, అనుభూనము బోధించదు, గాన్రన 'త_క్ల్వమస్యాిదివాక్యము నిరర్థక 

ముగాదు, అని భావము, 

అనం మరల సాంఖ్యుం డా మేపించుచున్నాండు.---- 

వాక. నను సామాదపరోతోదాత్మే స్వభావేనాత్తనో వానో. 
పొాజానయెోాః సంబంధ న గృహతాత్కన అతిశయం వాక నం 

కుర్యాత్ . ౨ 30 

దం-అ పీయా! అవ్యవపాత వ కక్ష మైన ఆత్మ న్వరూవము చేత ఆఅనాక్త్మృ్యయొక్కం 

హానో పా దానముల (ఉఊళ్చ శి తివినాశములృయొక్కు సంబంధమును (గ్రహీంవబడుచు 

న్నందున శతుతివాక్య మేమి యతిశయమును చేయునో? 

తా. దషుదర్శనదృశ్యములు అనాత్యవదార్థములు, ఇవి జ్యాగృళ్స వ్ననుషు క్రీ 

యవస్థలయందు ఆగమా పొయమాలు (ఉత్స త్తివినాశములు) కలవై యుండును. ఈయు 

త్పత్తినినాశమ.లం అవ్యవహి: తావరో తీ మెన సాకీ చైతన్యము చేత తెలియ బకుచుండును.. 

గనుక్క ఆఅనాత్ర లయొక్క_ ఊత్ప త్తినినాశములకును, సాకీ చెకన్యముకకునుు సాక్ష్యసా 

సం బంసము కగిగియలున్నట్లు తెలియబడుచున్నది, సాక్ష్యములైన ఆనాక్ర ౬ యొక్క. 

యుక్న త్రినినాశ ములవేత సాక్షైదదరోత్రహావమైన సాఖీ, చైతన్య మూహింవంబడుచు 

న్నది గనుక, సాకీ వైతన్యముయొక్క_ ఆవరోత్తజ్ఞానమున్ను అనుమానము వేత నే సిద్ధించు 

చున్నందున శ్రుతి వాక్యము నాదరించ. కనిలేదని భావము, 

ఉత న * ఈ వ, కారము సాంఖ్య వాదిచేనీనవ్రూర్వవత్ మునకు సిద్దాంతవాది వరిహోర 

మును వెవ్వుట కువకృమించుచున్నారు..--- 

నాకి. మెవంవోచః. rr n29 

దంట ఈ వ, కారముగా చెప్ఫకుము. 

తా. సాకూదపదోశొరూవమైన సాతీ వైళన్యము అనోమానముచేతణే తెళియ(బ 

డుభుండగా ద్భశసాతీన్వ రూవణ్ఞానార్థ్ మై త్ర క్వనస్యాన దివాక్యము నాదరించ పని 

"లేదని వెచ్చకూడదని ఇాపను, 

ఆవ, - వెన్నకూడనంగుతు చూకువును చెస్పురున్నారు. వ. 

దం_అ. అసత వెకక్భమయిక క దానము భీంగమున కధీరమైనందున "ఆలా 

నన చెద సృహాడవని వెనుకటి వాకముతోటి యన్వయము. 

శా, దృష్టాంకమును మేాత్రువును పురస్కరించుకొని అనుమానము వ దిర చ్ 



360 నైష్కూర్మసన్ద్ధి 

. చును, అట్టి యనుమానము చేత కలుగుజ్జానము సామాన్యరూబమై యుండును 7గన్ 

| మైన ఆసాధారణాకారవిషయముగా నుండదు గనుక సాక్షీ వ కాశ్య మైన 

" చేత గలిగే సాతీస్వరూవజ్ఞానము ఆనుమానవిషయయె యున్నందున సాజ్ 
యొక్క నిర్వి శేషాసా ధారణా కారమును వ, కాళింపంబేయంజాలదు అని భోః 

ఆవ, ఈచెప్పినయర్థమును శుత్నివ్ప వ మాణములతో/సాడ వివరిం చుచు 

వాకస్ట. నహిలింగవ్యవథానే నాత్ర 3 వ తివత్తిః సామాత్స తా 

_త్తీర్భవతి “యమేవె వె షవృణులే శ్వ లభ్య ' ఇ్రితిశ్ర తేః. 

దం=అ, లింగముయొక వ్యవభానముచేత క లిగేజ్ఞానము సామోచ 

నము కానేరదుగచా? ““'యమేవై వవృణులే తేనలభ్యకః'” అశీశ్చుతివల్ల యు 

తెలియ: బడుచున్నది, 

| తో. అనుమానముచేత్ర కలిగేజ్ఞానము వరోక్షజ్ఞాన మేగాని, ఆఅవరో 

|ఇవ్బంబడదు, అనుమానము వేత కలైగోయాక కృ స్వరూపజ్జాగము అవరోవ్షరహా। 

డదు గనుక, ఆత్థాపరో తజ్ఞా నార్థమై, వాక్యము అవళ్యా "పేన్ తమె యున్నా 

ర్థను “యమేవైషవృణుతే లేన లభ్యః, తమ్యైపఆత్తా వివృలే తనూం సొద్టిం 

మాత్మ యేముముథ్యువును అను గ్రహించునో వాని వివేశ యోోపరనూత్ల జ్ 

వాడు, ఆముముతువున శే యోపరమాత్ర తనయొక్క సకలవిశేషకూన్య మై మన్ 

రణా కారమును సాకాక్క_రింపరజేయునో. అనంగా పరమేశ్వరానుగవాము 

నిర్విశేషపరమాత్త్మ్మ జ్ఞానముకలుగును అన్నేశ్తుతి వ్రతిపాదించుచున్నదని "ఖా 

అవ. సేయళ్ణమున బై శ్లోకముతో నిరూపించెద మనుచున్నారు == 

వాకర్థి. అత ఆహా, ౧2 

దం._ఆ. అందువలన శెద్వచున్నారు. 

నో, లింగము నీ సి త్వనిష్టత్వా న్న స్వా ద్వా క్యార్ధబ్యథ కక్కు 

సదసద్యూ రిత్ణికా శ్ఞాయ మతో వాకా ఫర్స్రతీయతే. 

దం=అ. నింగము సద్భాపమందు నిష్టక లదైయుంన్నందున వా క్యార్ధ్యము 

చునదికా'దు. ఈయాత క్య సద్భావాసద్భావములవల్ల విము కుడు గనుక వాక 

'తెలియంబడుచున్నాండు, 

తా, గింగమునంగా అనుమాన ప్రమాణములో వస్తుస త్తు నిరూకిం సో 

వర్వతమందు పహ్నియొక్క_ స త్తను నిరూపించుటకు ూతువు ధూమము7ాన 

లింగమని చెవ్బంబడును, ఇట్టిలింగము_వస్తువుయొక్క- న తృనుమాశ్రము తెలియ 



కె సర్వ వెదాంతసారసం గ్రహము. 861 

గాని ఆవస్తువుయొక్క అసాధారణా కారమును తెలియ జేయంజాలదు, అనంగా వర్వ 

'తమందు కనువ'జేధూమము అచ్చట వహ్నికలదని వహ్నియొక్క-సద్భా వమునుమా త్రము 

'తెలియం జేయు చే కాని, ఆవహ్నియొక్కం బార ్యప ప, కాశాద్యసాధారణా కారమును తెలి, 

యం౭జేయదు. కన్న ష్య, కాశాద్యసాధారణాకారము వ వశ్యతవ, ప మాణముచేత "తెలియ. 

దగిన ద్రెయున్నది. ఆప్ర కారమే సాకీ వైతన్యవ,కాశమైన సాక్ష్యము (దృశ్యాది తి 

టీప్రవంచము సాక్షి వైతన్యముకలడని సాక్షి వైతన్యముయొక్క_ సద్భావమునుమా త్రము 

'తెలియంజేయునుగాని, ఆసాక్షీ వైతన్యముయొక్క_ కాలత్ర యాబాధ్యత్వ పరిపూర్ణ త్వా 

ద్వితీయ త్వాద్య్యాకారమును తెలియ: జేయ: జాలదు. ఆకృస్వరూవము సత్తాసత్తాదిసర్వ 

వికల్పకూన్య మై యున్నది. ఇట్టియాత్త యొక్క. అసాధారణా కాగము వేదాంత వాక్యమా 

జేశణే తెలియందసియున్న ది గనుక, వాక్యము నిరర్థకమని చెప్పినది న్యాయము కాడ 

భావము. 

ఆవ, సాంఖ్యవా'ది మజియొక విధము గా మరల నాడేకించుచున్నా (దు. - 

బాకి. నను యది వ్యావృ క్త త్ర సదసదిష్గకల్ప జాలం వస్త _స్పస్టభిష్టం 

వాక్యాదృవత_స్పథావీ తు ఉత్సార్యతే వాక్యవిషయా 
తృష్టూ తస్తా దంతనేణాపి వాక్య శ షు నిరసాకేషనిక 
ల్పమాగోపాలావిపాలపండితం సుషు_ప్లు బు వస్తు సిద్ధనుతో 

నార్థో వాక్యశ్రవణేన. ౧౩౬ 

దం కీయోాకీ నివ ర్రింవంబడిన సత్తాసత్తాది వికల్భసముదాయము. కల ఆక 

న్వరూపము వాక్యమువలన తెలియ(బశునని నీకు నమ్మక మై యంండిన నుండనిమ్లు. అయి 

నవ్చటికి వాక్య మునందుగల అెపీ శ నిరాకరింపంబడుచున్నది. . .. ఎందువల్లననంగా 

వేదాంత వాక్య శ్ర, Ez] వణము లేకపోయినపు ప్పటికి సువ స్తీ న్ని కాలమందు. నిరసీంవంబడిన సకల 

బెచచ్చేషములంగల ఆత్మ వస్తువు (వ,కాళించుట, గోవులను గొట్టాలను కాచువార్డు. మొదలు 

వండితులవజిక్ర సిద్ధమేయున్నవ గనక వాక్య శ్ర, వ్ వణముతోటి వ్రయోజనములేదు. 

తాం సకలపిశ్వేషశూన్యమె పరివూర్హ్యమైన ఆక క స్వరూవ వను వాక్యమువలన "తెలి 

యంబడునని నీకు సమత మైయున్న దిగాని అట్టి ఆత తృస్వ్యరూవమును “తెలియుటకు గాను 

ల "జీదాంకవాక్యము నే పీ క్రీం చుపని కనపడలేదు. ఎందువల్లననం గా, వండితలకు పొమం 

లకు అందజ కున సుష పి వీదశ్రయనో నొకదశకలదుగదా? ఆదశయందు. సకలవిశేషరహిత 

మె, అడ్వితీయమైన ఆత్త స్వరూపము వే దాంకవాక్యశ్ర, న వణమునో చేయని గొల్లలుమొ 

దలుకొని వ నందటికును స్ఫుకిందుచున్నది గనుక్క , వాక్యమవేతనే ఆది 



802 నైస్కర్మ్య నిది. (ఆం 

తీయ బ్ర వన్య రూ పజ్ఞానము కలుగన నే ఆశను పొందంచగదుు “కావున వాకస్థము నిరర్థ 

మే నని భావము, 

అవ, సిధ్ధాంత వాది వరివోరమును వెవ్పుచున్నా (డు. 

'వాకష్టి. నై తచేవం. 

_ దం=అ. ఇది ఈలాగున కాదు. 

తా. వాక్యము నిరర్థకమని సాంఖ్యుండు చేస్పినది యు కము కాదని ఫౌనము, 

త WF Ee 

అన. సాంఖ్య వాది వశ్నను చేయుచున్నా ౩౫, = 

వాకు. కింకారణమ్? ౧౫2౮ 

. దం-ఆ, వమికారణము? 

తా. నేను ౫కి స్పినవాక్య వైరర్ధక్య మెందువలన యు _నృముకాదని భావము, 

అవ సిద్ధాంతవాది తొను చెప్పిన అధరమునకు "హేశువును చెప్పుదున్నా: యు, 

వాక్ష్టి. సనో వ్రనర్థఎజన్య డ్ శానవబోథస సరి స సుసం ప్ప సంఫవానె,౧ ౬ 

దం, నకలమెన అనర్ధములకు కారణమైన, ఆర్ష నిష్ట మైన ఆజ్ఞానము నుమ ప్రి 

దశయందు సంభవించు చు" న్నందున నీలాగున కాదని వినుకటివాక్యముతో నన ము, 

తొ. కర ర్హక్షభోక ఏ “నుఖదుక ఖాదిన సమస్తాన ర్థములకు మూలమైన ది అజ్ఞాన 

ము. ఇట్టి యజ్ఞానము నువ్వుప్తివశలో కలిగియున్న ఏ గనక, సకల విశేషళరూవ్య మైన 
కూటస్థాత్మ స్వయాపము నును ప్రీదళశలో స్ఫుకించదని భావము. 

అవ. నును ప్రియం దళ్ఞానము గలననయర్థమును స షన కున్నారు అ 

వాక. యప హీ సుష స్పేఒజ్ఞొనం నా వివ్య నంత "చేదా 

వెదాంత వాక్య:  వణానునననిది ధాష్టసనా నహం బ్రహ 
వ్రు వ త్యధ్యనసాయా త్స ర్వ ప్రాణి సామి స్వర వసతే ఏవ 

సుషుప్త ష్పప ర లః రకలసరిహరోచ్చి శ న సంగ, ౧౫౮ 

దం=అ, సుమ స్తిదశయం దజ్ఞానము సంఛవించదని చెప్పినయెడల, జీదాంక 
వాశ్యములయొక్క_ శ్రవణమనననివిధ్యా సృసనములు భకస ' 'అహాంబ వోని” (నేను బ్ర బ్రా 

వెలిని అనే నిశ్చయబ్బానము: సల సకలనైన జీప్పులకును వ్యరనము గానే నును కాలీ 

జ్ఞానమువలన నమ స్తమైననంసాకమునకు విష చ్భదము కలుగును (వన కనరాన్సు, 

తొ, సున వ్రీకాలమం దజ్ఞానము లేదని వె్చ్పందగదు. ఆలాగున లేదని చెప్పిన 
యొడల, వేదాంత చాక్ళమలయొక్క. శన గామనననిది ధష్యసనములను సేయక జే ఆత్మ 
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మానును కలంగవచ్చునని భావము, 

అన. ఓీయీోాకీ సుషు ప్రీదశయం దందజికును సకలసాంసారికదు? ఖనివృ త్రిఫపూర్వక 

ముగా శై వల్యప్రావ్తికలుగుచున్నదని యంగీకరించెదమని పూర్వవాది శంకించగా చానికి 

ఉత్తరమును చెప్పుచున్నారు. 

నాొక్ట. న చ శైవల్యా త త్పునరుశ్ఞానం న్యాయ్యం. ౧ర౮ో౧ 

దం.ఆ, మోత్షమువలన మరల శేచివచ్చుట యంం క్రము కానేరదు, 

తా, సువ ప్రీదశయందు కైవల్యమును పౌందినచో మరల జాగ గృద్దశ నొంది. 

సాంసారికదుకఖములను పొందుట యూ క్షముకాదు, న చ పునరావృ త్త కయ్ య్ను శతి 

'మోతమును పొందినవారికి మరల సాంసారికప్రాక్తి లేదనిగదా చెప్పుచున్నది, అని 

భావమూ, 

అవ, న్రైవల్యమును పౌందినవానికీ మరల ఉకానము వలదని 'జె& ెక్పినచో నేమి 

బెధకయో దాని చెప్పుచున్నారు, 

వాక్ళి. అనిర్హోత ; వ్ర సంగాత్ . ౧౦౨ 

దం.ఆ, మూహాభాదము చన కృమగుచుర్నందున న్యాయ్యము కాదని వెనుకటి 

వాక్యముతో న నన్వ యము, 

తొ, శ్రైవల్యమున పొందినవారికి మురల సంసారము ప్రౌప్సి వీంచునని చెపి స్పినచో 

ఇెప్పటికిని సంసారములోనుండి విమోచనము కలుగ నేరదని భావము, 

ఆవ, ఫూర్వవక్షవాదిచే మునట్టి మజీయొ కశంకను సిద్ధాంత వాది యనువ్రసించీ 

బరివారించుచున్నా డు, == 

వాక్య. న చాన్య ఏవ సుషుట్లోఒన్యు వవోల్టిత ప్రతి వ వక్తుం 

శక్షన్టం. ౧౪౩ 

దం=అ, సుమ ప్రీ కీదశ సోందిన వః డ్ కండనిన్ని, మరల డాగద్దశ _నొంజినవాంచం 

మజీయొక; డనిన్ని చెవ్వటకు శక్యము ౯ దుం. 

తా, నువ ప్తిదశ్రలోగ లిగిన ఆశ త త్త్వక్ఞానమువల్ల ము క్రినొందినజీవుం డోొకండ 
నిన్ని మరల జగ దవస్థలో సంసారదుఃఖ ముల 'ననుభవించుజీవు. డింకొకండనిన్ని ఇరు 

వురును బకటిగాద గనోక్, కైవల్యమునో పొందినవానికి పునరుస్థానము 'లేచేలేదు అను 

నంశమును శంకించుట తగదని భావము, 

. ఎందువలన తగ దనం గా పూతుపును చెప్పుచున్నారు. = 



ర్రీరీ4 a 
. ర ట్ర 

మ్కర్మష్ట సిద్ధి 

వాక. నాద్రా, త, మహం సుషు ప్పఒన్వ త్కించిదపిత్యుళ్లి 
ఓ 

స్ట వ నాతి. ' తసి వ త్య భిజ్ఞ్లాన దర్శనా త్ ౧౮౪ 

దం-అ. ' నేను నుషు వికాలమున మజీయొక దానిని బేనిని చూడక? 

యని న్మిదృబోయి 'లేచినవానియొ క్క వశ్యళికి కనువడుచున్నందున ఆలాగ 

టకు శక్యము కాదని 'వెనుకటివాక్యముతో నన్వయించవలయును, 

తా. నిదురభోయి లేచినవాండు “నేను నిద్రా కాలమున బేనిని మజిదో 

చశూచినవాండను కానిని యనునంధించును. అనుసంథానమునువట్టి యు 

నిదురం బోయిన వాడును, లేచిన వండు నొళ్కండే యని తెలియంబ సులు 

వెవ్వేజని "తెలియ: బడలేదు. కావున నిదురంబోయినవాం: దొకండనియు నిదుర 

డింకొకండనియు వెచ్చందగదని భావము. 

అనం సీబ్దాంతవాది తాను నిర్వహించిన యర్థ మును నిగమించుచున్నా 6చ 

నాక = దవనం సుషుే 5 వుఘమంయగంతవంప్ు వాక్య. తస్యై దవన్యం సుష ఒజ్ఞాన ముఘ్యవగంతవ్య ప్, 

దం-అ. ఆహేశుపువలన అవశ్యము గా సువ ప్రి కొలముం దజ్జాునను న 

తా, స్పష్ట్రము, 

ఆవ. వూర్వవతనాది మరల మణీయొకవిధముగా నా పంచుచున్నా ( 

టం ల అన శ సన “ IE ఆక అదం ప ధా జరు లా mAh wy పొక్షస్టి. నను యది నా నమభ విమ్యద్రా,గబే మ ఘర 
| wth ఆలో య ఒరు స Wend oy ae ల జ్ఞానాదివత్స త్య | భభ విపి దరి దేహలో కే ఘుటం 

భోం కాలు చయ నన సం న సం. om సాలే ఇ న జానామిాత్యేజ్ఞాన వవ్భవహాళం వ్రత్యవతమ్. గారో 

దం=ట, సయ! ఆసుము ప్రీ అక్ఞానము.క నిగియుండినచో, రాగ జేేషః 

జ్లూనము మొదలగు వానివలె వృత్యతీముా నుండవలనేదుు ంవును,. ఈలా 1 

ఘటము నెబుంగనని అజ్ఞానము అవ్యవధానముగా ప్రత్య త మైయుందునో, 

త", సుమ వ్రిదశయం దెక్టానము గలరని చెప్పిన నాయణజాన వరు జా 

(పశ్య తీముగా కనువగుచుండే రాగ చద్వేపొదులవె వృక్యతముగా. కనువడ వ 
డును. ఈలోకములో నుటాజ్ఞానము మొదలగు నజ్జాశములు “చేను భుటను "జి 
శేను వటము చెజుంగను” ఇత్యాదివ్యవవోరములవే వ్రృత్యతముగా కాన్సించు 

రాగ జ్వేషాదులున్ను “జీను దీనియం దాన క్రీగలిియున్నాను నాకు డీనియం 

లేదు? రుని ఇ త్యాదిన్య వహారముల'చేత్ర చగ్యతనులుణా నున్నని ॥ వృటులే నువ 
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మందు అజ్ఞానము (వ త్యవ్ముగా కనువడుటలేదుగదా? గనుక నువు ప్తికాలమున నజ్జూ 

నము కలదని చెద్చందగదని భావము, 

అవ, శో పరివారమును చెప్పెదనని ప్రతిజ్ఞను చేయుచున్నాడు. = ద్ద 

వాక్య. అః త్రోచ్యతే, : ౧౮౭ 

దం=అ, నంద చెప్ప(బడును. 

తా, ఈవ్రాస్వవవతీమునందు సమాధానము వెవ్చంబడునని భావము. 

అవ. వీమని సమాధానము ఇెవ్పంబడునో వెచ్వచున్నారు దానిని. _ 

వాక. న. ౨౧౪౮ 

దం-అ. కొదు, 

తా, నుషుప్లిదశయం దజ్ఞానము వృత్యతీముగా కనుపడనందున లేదని చెవ్వుట 

యు క్షము కాదని భావము, 

అవ. ఎందువలన యు క్షముకాదో 'హేతువును చెప్పుచున్నారు. 

వాక. అ ;'వంజ క భావాత్.. ౧౦౮౯ 

దంంఅ. ప్రకాళింప = జేయువస్తువులేనందున వ వప్రత్యశము గాకనువడ లేదని శేషము, 

తా, సకలమైనవదా ర్థముల కంత8కరణముతో సంబంభనుకలిగి యుం డంనప్వుజే 

విశద, త్యతము కళిగియుండునో, అజ్ఞానమును జా (ఫ్ర త్సుషుస్పు అయందు అంతఃకరణ 

మునకు సంబంధిం చియున్నందున విశదముగా (వృత్యతృమై యున్నది, “కావున. సకలవదాొ 

ర్థములున్ను, అజ్జ్ఞనమున్ను విశదము గా (వ, శాళించుటకు చారష్యము అంతఃకరణ మై 

యున్నది. అట్టి అంతకి కరణము నుమ పీదశయందు లీనమై నోయినందున అజ్ఞానము నిశ. 

Whe య 1 త సళ i గూ హ్ ఖు ఎమ ; నముగా ప్రగ్యత్షముగా లేదుగాని సాకీ ప్ర క్యతసిద్ధమై యున్నదని భావము, 

ఆవ, పూర్వవత్ వాది చే, జ్రేయంబన్ను ప్రశ్న ననువదించి యు శ్రరమును ఇెప్పుట 

ey 

దం*అ. ప్రక శర పస్తువు లేకపోవుట యొట్టిదనిన్య వినుము. 

తా. నుషు వ్షిదశథయం దజ్ఞానమును ప్ర వ కాళింవం జేయు నంతఃకరణము లేదనీ 

యెట్లు వెప్పుాచున్నా మో వినును. దాసిని నిరాసేం'వెదదునీ భావము, 

శో 2 బాహ్యాం వృ శ్రీ తినును త్పాద్భు వ్య_క్టి స్యా న్నాహమో యథా, 

నెదేడ్న ంతేఃషరణాం తేది ఛ్యాంతస్య న్య న. '౦జసీ. సం 

eg సై Fer సవ్యం డ్” ఇ "వతి చేప తు ఏం, ౧0 
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నం. ష్. ఆభ 9 566 నైమ్యర్శష్టనద్ది 

దం-అ. బావ్యా మెనవృ త్తిని పుట్టించక అవామర్థమున కు విశద క 

లేదో ఆటులే అంతఃకరణమువినాగా అజ్ఞానమునకు విశద ప్ర కాళవ 

లేదు. 

తాం అవామర్థ్ మనఃగా నంత$క రణా వచ్చి న్నవైతన్యము, నర్వ్యుజి 

చున్నను బావ్యూము లైన భుటాదినిషయ ములయందు అంత కక రణ స్ఫ a 

విశదముగా వ్ర కొళించుట లేదు. అనం?ా నుటమవాం జానామి" (నేను 

గుదున్ఫు ఇత్యానెవ్యపవోరములయందు భటాదివిషవయాశకారవ్భ త్తి బుటీ 

నుర్భము ఖఘుటాదివిషయములవలి విశదముగా చ, కొళించుచున్న ది. 

యందు శేవలను అవిశదముగా వ్ర, కాళించు చుండునని యర్థము. అటులే 

అంత8కరణముతో నంబంధించిన కాలములయందు విశదము గా (మళ "ళ్! 

శాలములయందు సత్తారూవ వముగానుండి అవిశదము?ా వ కాళించుచుం ర్త 

ఆవ, మజియొక ఫూర్వవాదియొక్కమతమును కోనువటిచుచు శ్వా 

వాక్య. స్యా దష్టురాత్రన ఇతి నిర్యు. కి విహిత 
త్యాహా, గ 

ద౦ం-ఆఅ. మజీయొకండు గడచినయర్థమును జ్ఞాపకము తేద్చిక 

నందున ,అనాం కారమున్ను ఈద్ర, 3 “రమే దృష్ట్రయాగు నాల కు గముక వై 

యు క్రిళూన్యముగా ఫొన్చ: బడినదని చెప్పుచున్నారు, 

తొ. ౫౬ వ శ్లోకములో భుటాదులు దృశ్యములయినందున 

దేహోదివిశిహైత్తృబోధకము ల్రై యున్నవో అటు లేఅవాం కారమున్ను దృశ్య నై 

"మైన కూటస్థాత్మకు బోధక మై యున్నదని మేముచెక్సినయగ్థమును స్మ 

యు _క్రియం క్రముగాదని ఒ కాసొకవ్రూర్వవాది యాగక్నేకించుచున్నా: న. 

డ్ త్తరశ్లోకము ౫౬ వ శ్లోకముతో సంబంధించినది గాని ౫౩ వ శ్లోకము 

చినది కాదని తెడియపలయం ను, 

అప, యు go కిము గాదని. వెప్పికందుంకు_ “పహొమేప్రును 

చున్నాడు) 

వాక్య. కీం కారణమ్? 

దం*అ. నీమి కారణము? 

షత న. ఖా 

ళ్ శ స్ప భోరు * 

వ! 



3, సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. 867 

ఆవ, ఫూర్వ వాది చెవ్వకారణ మును క నోవణిచుచున్నా రు. == + 

వాకస్టి. అపహాం తత్ జ్జ త్రో ర్వి పకా ష్ ద్రనిద్దః ౧౫ ఏ 

దం=ట  ఆహుంశారమునట్న్నా దానికి దృష్టయగు కూట స్థాత్య కును భేదము 

ఆ ప్ర సీద్ధ సిద్దమైనందున నిర్యు క్రికముగా వెళ్చంబజినవన ఫూర్వవాక క్యనుతో నన్వయము , 

_ అవ, ఈ వాక్యమును నినరించుచున్నారు. నా 

వాక్య. యథేహ చేవద మా శర గా వాకక్వేన స్ఫుట 
తరో విభాగ ప ప్రసిద్ద లోశేన త థెకోహుంకారతతో జ్ఞా 

న ఈలోక మునందు ఘటమునకు ేపదత్తునకు దృశ్యత్వమువేతను ద్రవం 
త్వము చేతను సృష్ట మైన భేదము ఎట్లు (వ,సీద్ధ మె యున్న దోఆటు లే యవాం'కారమునకునో, 

దానికి వ్రష్టమైన చిదాత్త్యకను విభేదము లేదుగా? 

యుండును. గ. వాడంబముళున్న భుటమనకను, భుటమున జ “జాచుడున్న 

చేవదత్తునకునో దృశ్యశ్వ దృష్ట ళ్టరూవమెన భ్లేదను ఆతిస్సష్టముగా . లోకములో 
రనుపముచున్నది. అటులే చిదాత్త జే చూడం “బనుచున్న అహం కారమునకును, అహం కార 

గనుక అవాంకారము వచన గమకము రం ₹ భావము, 

చ. ఫూర్వవత్తవాదము నువనంవారించుచు మరాన్నైరు.-- 

వాక్య తస్తా దసా ్వతదభిపాతవి. తి త్రి. య్, 

దం-౪ఇ. ఆ హేతువు వలన నిని అ సం క్షముగా వెళ్చ బడినదని చెప్పినాండు. 

తా, దృష్ట దృశ్య ములు అక్యంత భిన్న ము'లై యు..౦డిన చో దృశ్యము దృష్టకు 

గమగకముగా గలదు. అవాం కారచిదాత్త్యలు అత్యంత భేదములై గనువడనందున ఆహం 

కారము చిదాతకు గమకముకాదు గనుక ౫౬ వ శ్లోకములో అవాంకారము చిదా 

త్య కు గమకమని చెప్పినది నిరు కి కికమని చెచ్వుచున్నా డనీ భావము. 

ఆవ, సేధాంభ వాది యామూ న్నేవమును నిరాక రించ నారంఖుంచుచున్నాండు. క 

వాక్య అ త్రోచ్యతే, ౧౫౬ 
దం-అ, దీగొయందు ఇెళ్చం బడును. oe 
తా, ఈయాశ్నేకమునందు సమాధానము ఇెబ్బంబడునని భావము, 

నో. చావ సారణి క అందంకి, బాకీ. నా, దాహ్యూదాహక టైకత్ర, యఖా నె స్రద్వప్ని దారుణ 



రి 865 నై ష్క ర్త ను ద్ధి (ఆ - 

జ్లైయజ్ఞాతృక తై వం సార్టిదవహాం ఖత పరస్సరమ్. సై ౬ 

డం-అ. ఆగ్ని కిని కాష్ట్రమునకును (కొ య్యాకునుు దాన్యాదావాకభావము జక 

చోట యొటువలి కలదో ఇటువలెనే ఆవాం కారనునకును చిదాళ్ర కున అన్యోన్య ము 

జ్ఞియజ్ఞాళ్ళ భావము కలదు. 

తె. దాస్యాశత్వము దారువునందును, దావాకత్వము అగ్ని యందును వేత 
ముగా నుండతగినవై నవ్పటికిని అన్ని దారువులకు పరస్సరసంయోగము కలిగినచ్చ మం 
దాహ్యత్వ దాహాకత్వములు అందును ఒకచోటే యున్నట్లు కనుపడురున్న దిగా? 

అటులే దృశ్యత్వము అవాంకారమునందును, (దష్ట్రృశ్వము చిదాత్మయందున రల 
క్రముగా నుండతగిన వైనవ్చటికి అవాం కారచిదాళ కలజీఅన్యో వ్యా ధ్యానము కలిగియున్న ఆ 
దున ఒక చోటనున్న ట్లు కనుపడుచున్న వి అని భావము... 

అవ. పీయోా ఫఘుటవటాదులవ లె అవాం కారమున్నో సాశ్షీ చెళన్యమునకు దృశ 
ముగా నున్నయొడల భుటాదులకునో, అవాం కారమునకును దృశ్యత్వను సమాన ముగా 

నున్నందున ఘటాదులవలె, అహాం'కారముళ్ను ఇదం (ఇప) ఆ నేజ్ఞానమునకు గోచరము 

'కాందగియుం డగా, అహం (నేను అ నేజ్ఞానమునశే గోచరము + కావలసీన దేమి? భుటూూూ 

దులున్ను ఆనాం అ నేజ్ఞానమునకు నోచరముకావలసియుందంగా, ఇదం (ఇది అనేజ్ఞానో 

మునశే నియకతముగా విషయములు కావలసీనచేమిగి అని యా కేపించగా నాయా'తెషే జ 
మునకు వరివారముగ ను త్తరళ్లోకము నవతరింవ( జేయుచు ముందుగా దానికి ఉవరకకా.. 
గించేయర్థమునో నిరూపించుచున్నా రు, 

వాక్య. ఏనం తావదవిద్యోశ్లస్యాంతఃక రణస్య బ"వ్యూవిష 
యనిమి త్రరాపావచ్చేదాయ అవాం నృత్తిః వ్యాపి 
యే. ౧౫౭ 

దం-అ, ఈ పృ కారము చావ్యాములయిన విషయములే నిమి త్తముగాగల ఆజ్ఞా 
రమువేత బరిళ్ళేషించుటకు “అవర అనేవృత్తి వ్యాపించు దున్నది. 

కొ, అంత$కరణము అవిద్యానిర్మి త మైయున్నది, ఇట్టి అంత!కరణము బాజా 

ముళ్రై శభ్దాదివిషయములయందు నంబంధించి క శ్తద్విషయా కారము గా వరిణమిం యు 

చుండును గనోక్క, ఇట్టి ఆంకకకరణమ వేత శబ్దాదినిషయములను విభజించి తెలియంటు 
కొఆకు అంశకకరణమందు “ఆహం” అనేళృ్ళ త్తి పుట్టుచున్నదని భావము. “భుటము 
వాంజానామి” (ఘటమును నేను తెలియుచున్నాను అనే వ్యవవారమునందు అంతక 
గరణమునకు నఘుటాకార్యమైనవృ శ్రి వలాగున పుట్టుచున్న షో, ఆలాగుననే “అనాంి అజో 
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వత్ త్యును పుట్టుచున్నది. “ఆవాంి ఆశేవృ శ్రి క్రిపుట్టనియడల అన్ఫులచే. 'జెలియంబడిన 
భుటమునకును శేదము లేశపోపును, అని అభి సాయము. 

అవ. అంతఃకరణమందు “ఆహం” అనేవృత్తి పుట్టినందున జుటాదివిషయము పరి 

చ్చే దింపంబడినను, ఆంతః కరణము నీలాగున వ్ర, తీతినొందు ననగా చెప్పుచున్నారు, === 

వాక్య. తయావచ్చిన్నం సత్కూటిస్ల ప్ర వృత్యగాత్తోపాదానా 

వనబోధరూవస్య అవ్యవథానతయా" విషయభావం ప్రతి 
పదత సప్తతి, | దూ 

దం-అ. ఆ అవాంవృ త్తిచేత పరిచే సదింహబడిన దై నిర్వి కార్వమైన ప్రత్యగాత్మ యే 

కారణముగాగల చిదాభాసస్వరూపమునకు (సాక్షీక్సి ఆవ్యవధానము7గా విషయ త్యమును 
బొందునో. 

తొ. అంకికరణము “అవహాంి వృత్తితో కూడుకొనియుండి జీవసాటథీ! అవ్య 

పభానము7ా గోచరించును, కూటస్థాత్య చైతన్యము “అవాంి వృత్తితో కూడియున్న 

అంత8కరణమందు వతిబింబెంచును, ఆప్రతిబింబమే జీవసావ్నీ యనంబడు, అట్టి జీవ 

సాక్షీకి నోచరించి “అహం అనే ఆకారముతో (వ్రతీయమానమె యుండును, ఇద్ర 

గాక ఆంతికరణద్వారా సాషీ వైతన్యమునకు గోచరించే ప వ్ర కాళించుచున్న ఫఘటాదుల 

వలెకాక, “కేవల సా & వైతన్యమునకు గోచరించి ప్ర,శాళించునని భావము, 

ఆవ, అయినప్పటికి అంతఃకరణము ఘ్రుటాదులవశతె “ఇదం” (ఇది అనిన్ని, మమ 

(నాది అనిన్ని, కలదిగాక “అహం” అనే (ప్రతీతికలిగయుండుట 'శేమినిమి .శ్రమన తెప్ప 

చున్నారు. 

వాక. తత్త తాః జ్ఞాత్రహంతా రరూవయోః అవభాస 

శావభాస్యత్వ సంబంధవ్యతి రే కేణ నాన్యత్సంబం థాం 
తర ముపవద్యు లే. . ౧. 

దంఎఅ. ఈలాగుననుండగా, నాజ్జాకళును (సాకీ కిన్స అవాం కారమునకోను, 

__(ఆంకకకరణమునకున్ఫు ప్రకాశకత్వ, వ త్రకాశ్యక్వహావమైన సంబంధము కంటే భిన్న 

ముగా మణీయొకసంబంధము యు క్తముకాదు.--- . 

తౌ. అరతకికరణము వ్రకాళింవం జేయ:దగియున్న ది. సాక్షివైకన్యము వ్ర వ శా 

శ్రకమైయున్న ది, ఇదియే అంజశరణసాక్షి మైనళ్య ములకు. సం బంధము?ణని మజేముక 

సంబంధము కలిగియున్న ట్లు కనుటడదు, కావున అరతంక రము. “ఆహం ఆనే థాసిం 
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చుచున్నదిగాని  *“మమి (నాది అని ఆత్మీయముగా భాసించుటలేదు. ఆని 
భావము. — 

అవ. అయితే భుటాదులు “ఇదం” ఆని, మమ అన్ని ఆత్మీయములుగా 
ఛించుటు శేమి కారణమం కే చెప చున్నారు. 

వాక్య. అహంతా రూపం త్యాత్తసాతృత్వా అహం 

కంచుకం పరిథాయ ఉపకార్యతోోపకారకత్వవ మస్పఃా 
బాహ్యూవిప యేణ్ పకారిణావా అత్తాత్తీ యం. సంబంధం 
ప్రతిపద్యతే. “౧౬౦ 

. దం_ఆ, అవాంకారమును తనయథీనము గా జేనీ సకొని, అంతకకరణనునే చొ క్క 

యను తొడికొని, వత్యగాక్త, తాను ఊవకరించంబడుటకును, ఉవకరించుటకును 3 

నమర్థుండై. ఉవశరించే బాహ్యవిషయముతోటిగాని, ఆవకరిం చే బావ్యావిషయముతోతకి 

గానీ శ్యన్యామిథావహానైన సంబంధమును పొందును, 

వత్యగాత్మ అవా౦ కారరూవమైన అంక కకరణమును తనయం దారోవించం 

గన ఆనం యయ. పరిచ్చిన్న త్వాదిధ ర్మములం కలవాడే భుటాదివివన యా 

ములతోటి సంబంధించి వాటిచేత నోబకారమునో అవకారమును . బొందుచుండును = 
కావున చే భుటాదివిషయ ములు తనవని, అభిమానించి వాటికి ఈాను స్వామినని, ఆకు 

తనకు స్వములని (సొత్తులన్సి భావించుచుండును, ఇట్టి స్వస్వామిసం బంధము భుటాడి 
విషయములకును, చిదాక్రకును గలిియున్నందున, ఫఘటాదులు 'మమి అని ఆత్మీ యా 
ములు గా (వతీతిగలవై "యున్ననని భావము. అనగా ఆంతకికరణ, ప ప్రశ్యశాత్ర లకు 

చ కాశ్యప కాళకత్వసంబంధముమ్మాత, మే కలిగియున్న ందున్స, ఆఅంతకికరణము “ఆజవాం? 
అని మాత్రము వ వ్రతీతమైయున్నది, ఘుటాదివిషయములక్రు, వ్రృత్యగాత్తకును (ఈ, కాళ్ళు 
గ్రుకొళక సంబ సము మాత్ర, మేగాక స్వస్వామి సంబంధమున్న ' కలిగియున్న ౦దున 

గాదివిషయను: లం ఆత్తీ యములుగా 'ప్రశీకములగుచున్న వని _శౌత్సర్యము. 

గాక. € తదేత దాహ, ౧౬౯౬ల 

దం=ఎఅ. ఆయి యన్థమును చెప్పుచున్నా ్నా6డు, 

ఈఈ ఈబెపి క్పినయర్థమను ల్ల శ్లోకముతో వెవ్వుచున్నాండని భావము, 

శ్లో. వుద౦ జనం భవేత్ జ్ఞాతుః వుమజ్ఞానం తథా పామ; 

యా నోఒహమో మో నుః తు, అలు 

6) - = ' 

శ 
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దం-అ. సాత్నీ వైతన్యమునకు ఇదం (ఇది అ అశోజ్ఞానము అగుచున్నది. ఆ వ్రకా 

దే అహమర్థ మునకు (ఆఅంతః8ళరణమునకు మమ (నాది ఆఅ సెడ్జానము అగుచున్నది. 

అజ్ఞానము ఉపాధిగాగల చిదాభాస చేశ “ఇదంి అశేజ్ఞానము కలుగుచున్నది. అనంత 
రము అహానుర్గమున కు మమ అనేని ౯ రము కలుసుచున్న ని-మజియొక అర్థ మ = అహం 

కారావళిష్తమెన సాశ్షీకి “ఇదం” ఆని, ఆటువతెసే 'ఆహారి అశేజ్ఞానను కలుగుచున్నది, 

“ఇ్షదంి ఆనేజ్ఞానము అజ్ఞానో పాథి చేక నే కలుగుచున్నది, మమ అశేజ్బానము ఆదాం. 
కారముయొక. నికారముచేత కలుగు చున్నది. 

తొ, సాక్షీ చైతన్యము వేత నవ్యవహితముగా ప్ర కాళించంజేయబడినజె “అనాం? 

ఆనేవృ త్తి తితో కూడుకొన్న అంకకకరణమందు “ఇదంి ఆ నేజ్ఞానమున్నూశ్రము సాశీ కి కలు 
గుచున్నది. ఆసాశీ చెకన్య మే అంళకకరణ తో దాక కృ గ్థిమునొందిన పుడు భఘుటాదివిషయ 

ములతోటి నంబంధించి, తత్న్రయుంక్ష కృములెైన ఉవకా రొావకారములను బొందుచున్నం 

దున ఆసాతీ వైతన్యమునకు ఘటాదివిషయములయందు “మమి అ నేజ్ఞానమున్ను కలుగు 

చున్నది. ఇట్టి విభాగము ఎందువల్ల కలుగ్గుచున్న దన 7 సాశీ చెకన్య నుమా త్రము ఉపా 
ధిగాగలిగి పృకాశకముగా ేర్పడినప్పును వ (వ, శాళ్యముల మందు. “ఇదంి అశేజ్ఞానము 

మాత్రము కలుగుచున్నది. ఆసాకి వైతన్యమే అంశ కకరణముద్వారా, చావ్యావిషయము 

లతో సంబంధించి వాటివలన నుప కారమును బొందినపుకు సం బంధాంతరము కలుగు 

చున్నందున “మను” ఆ నేజ్ఞానము కలుగుచున్నదని భావము, =. ఈళ్లోకమునకే నుటిీ 
యొకతాత్సర్భము= అహం కారముతో కూడియున్న సాకీ వైళన్యమునకు ఘటాడివివషయ 
ములందు “ఇదం” అని, 'మమి' అని రెండుజ్ఞ్జాన నులు కలుగుచున్నవి. అందులో “ఇదంి 

అశేజ్ఞానము శేవలాజ్ఞానో పాధి వేత నే కలుగునో, 'మమి ఆ నేజ్ఞానము అహం కారము 

యొక్క. వి కారము (ఆంతకికరణ తాదాక, న్రమ్సు చేశ కలుగు చున్న దవి బావము, 

ఆవ, చెప్పినవిభాగమందు ప, పృమాణమును చూపించుటకు, ఊ శ్రరక్లోకము వ్రన 

గంచుచున్నది. ఆందుకొజుకు ఫూర్వళ్టోకములో వ్ర ప్ప తి పౌదిం చినయర్థను ననువదించి, 

పూర్వవక్షవాది చేయునట్టి పృళ్నను కనోవజిచురున్నారు. .... 

వాకర్టి. వకనై ర్థినజ్లాతుః అంత రృాహ్యూనిమి త్తఖిదాత్ విభ 
న్ని విమ పదం మమేతి జ్ఞానం దై "జ సరూవ్వం జాయ... 
ఇతు్యు. క్షం అ తోక é ,యమాణావ త్రయనూణ నై వన = 

జ్ఞ'తంః వహ్ వ్ గవ క పశ్యయో గతి, విపర్వయేచ 

వదం ప్రుత్చాయళతి కథవపగ 'మ్యలే, త ౧౯౪ : 



372 నై ప్క ర్వ నీ 
హారీ! [అ- 

_దం=అ. దికసాత్నీకి అంతరమని చాన్నామని కారణముయొక్క 'భేదమువలన 

ఖిన్న మైనవిషయ నునందు “ఇదంి అని" మమా అని క్టానము కం సునిధములం?గ పుట్టు 

నని చెప్పబడినది. దీనియం దువకరింప:బడుదు అవకరింవంబదుచున్న జ్ఞాత కే (సాక్షీ శే 

నిషయమందు 'మమి ఆనేజ్ఞానము కలుగును. వివగీశమందు “ఇనంి ఆనేజ్ఞునము ఎట్టు 

తెలియంబడుచ్చున్న స. 

తా. విషయము ఆంతగమని, ' "ఆంహువికములం, అందులో  ఆంతర 

నిషయము అంత!కరణము (అవాం కారము; చావ్యావిషయము భటాదిశము, పీట్ర 

'యందు జ్ఞాకయగు సాతీక్కి “ఇదం అని మము అని కండునిధములంగా జ్ఞానము పుట్టు 

చున్నదని “పూర్వల్లోకములో చెప్పబడినది. అందులో సాతి ఉవవా రావ కానములను 

చేయుచున్న విషయములయం దే, సాక్లీకి “మనసు ఆనీ ఆ యజ్లానము కలుగు చున్న ఏ, 

ఉప కారావకారమాలు చేయనివిషయముందు “ఇదం” ంశే్లాన నము కొలుగుచున్న దిగాని 

“మమి అ నేజ్ఞానము కలుగదనియు ప్రమాణము చేత తెలియం బడి: రుని భాపము, 

అవ, 'సిద్దాంతచాని జ మాణమును చ్హూపుచున్నా6 ను... 
టట 

వాకర్థి. అవగమ్య వ గామన్షయన్యోత" రీ కం స. Crh 3 

దం.ఆ. యల రకముల తెగియఃబదుగాక, 

తా. అన్వయవ్యతి లేళములనే . చ్రచూః ము? త మేము నెక్చిన భాగమును తెలి 

యవలయునని భావము, 

అవ, ఆయన్వయ ఫ్యతిరేకము లెట్టివన, బ్లోగము నవక 10ద: జేయు చున్నారు, 

వాక్య. తత Oy మం చసన! (ఓర 

సం. అపి )టునలెనన చెప్పుచున్నారు. 

తా, అన్వయవ్యతి రే కము లన వాటిని పం వేముక చెక్పిన యు "మేంంగన 
9 ఇ “4 

తెలియును? కనగా చెవచున్నా "సి Aue WY 

ఖో 
గో 

wrt ఖల శీ ఖు ఇ / 
న్్ ॥ అనువు శ్ “యవ తరం పళ ॥ HY శ wh as) fad ఫి మో స. ఎమ్ము 

ts 
ay 

సుటాదీసదం తు సళ్ళ న నహ . YH Sve “a జ bat 

దం. అహం కారము సూకీ దబకంచనినాన దుప, ముగ గాదులవ లే 'మమి 

ఆఅజీజ్రానము కలని కాదు. ఆభానమా త్ర ముమయుక ,,. ఈ శ యమునలనో “ఇదం ఆబేజూనము 
ఖా మో ఓ! J ad Ur 

తౌ. అహంకాగము. ఆత్ర హోగన్య మునకు. ఊబ కారమును గాని, అజ కశరమును 
ఇ? oi hea 

గానిజేయునణ “కొనందున, హాం కారము ముం లే యమునకు సుమ ఆబటేవత్న 



తె, సర్వ పదాంతసారసం గ్రహము. క్రీ78 

విషయము కానేరదు, ఆజ్ఞానో పాధిక మెన చిదాభాసమును కలిగియణున్నందున “ఇదం? 

(ఇప్పి అని ప్రకాశించుటనూక మే కలిగి మున్నదని భావము. లోకములో తన 

కుపకారమును చేయుచున్న భుటవటాపెవస్తువులయందు *నాపోయ నే మదీయత్వ ప్రక్య 

యము కనపనుచున్నది. ఆప కారమును చేసే శ త్రువులయందున్ను పీరు నాశ్ళ క్కువులని 

మదీయత్త్వ సృతయము కలుగుచున్నది. తనకు ఊప కారములుగాని భుటపటాదుల 

- యందును ఆవకారములు గాని ఊదాొసీనజనులయందును ఇవి “వీరు? వారు అశేప్రక్య. 

యము మాత్రము కలుగుచున్నది. అటులే ఆత్మకు, అవాం కారము, ఉప కారావకార 

ము చేయనందున * 9 వ కై లు శెంటిని చేయనందున "ఇదం అశేవృత్యయముమ్మాక్రము కలిగియున్న దని 

భావము, 

అవ, ఊ క్రరక్టోకము నవతరింవం జేయుచు నూర్వల్ల్ కములో "జెస్నిన అన్నయ 

యం _ేీని ఆనువడి సించుచున్నా డు, 

వాక్య. మోహ తః త్కారాన్ట శ్రయ ఆత క్ఞాకృర్వవి కి 
యర; పూర్షత, వదం మను, జ్ఞానానయః వ్రదర్శి 

తం అథాధునా “తేద్యతి “ర్రేకేల్య - “వ్యతిరేక వ్రదర్శనార్థ 

మాహా. ౧ 

దం-అ. సాక్షీత్వమునకును వికారమునకుసు, అజ్ఞానము దానియొక్క-కార్య 
మైన అంతికరణమును ఉపాధిగాగలిగి యున్నందున “ఇదం అన్తే *మమి అనే, 

చశ్యయములయొక్క_ సంబంధము ఫూర్వశ్లోకములోం. జూవంబడినది, ఇంకను 

ఇప్పుడు ఆజ్ఞానత త్కార్యముల . ఆభావముచేత 'ఇనం; మమి అ చేజ్జానములయొక్క. 

ఆభోవమును కనువజి చుచున్నా (డు. 

తా. చిదాక్రకు అవాంకారసాక్నీళ్ణము (ఆహంకారమును ప్ర కాశింవంజే 

యుట్యు అజ్ఞానో పాధిచేత సంచవించినది. భుటాదివిషయ,వ్ర'కాశకత్వము, ఆజ్ఞానవిష 

యామె నానానిధవిషయాకారముగ పరిణమించుచున్న అంత$8కరణో పొధిచేత సంభ 

_ వించినది గావున, చిదాత్త్యకు ఆజ్ఞానో పాధిద్వారా, భుటాదివిషయములయందు 'మమి 

అ నేజ్ఞూనము కలిగినదని వూర్వ్యగ్యంథములో శెచ్చంబడినది. ఇంకను చిదాక్షకు ఆజ్ఞానో 

'సాధ్యంకకకరణో పొధులు 'లేనినమయములయందు ' ఇదం” జ్ఞాన ముగాని, ముని భాను 

ని కలుగ చేరదని వతి పొదించుటకొజికు ఊఉ త్తరళ్లోకము వ వవ ర్రించుచున్న దనిభావము, 

శ్లో వికి క్రయాజ్ఞానకూన్య క్వాల్ చేదం నచ  ముమాత్త నః, 
ఉష్థితస్య సతో? జ్ఞానం నాహ హ మజ్ఞాసి సిషం యతః, “౬కి 
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దం-అ. చిదాత కు. నుషు ప్టిక*లమంగు ఆంత్ర! 'రణో పొధ్య స్టానో పొఢులు 

"లేనందున *ఇదంి జ్ఞనములేదు; “నువు” జ్ఞానమున్ను లేదు, ఎందు నల్లనన గా “షన 

ఎయింగ మాలి ననే యజ్ఞనము నప మేలుకొనినవానిెకే సంభవించు చున్న గి, 

తౌ, సువ పి బి భన్టబ్రగో శష్టాదినిషయా కారము వరిణమి౨ంచు, ఆంత 8కరణము, 

దానికి "కారుణమెన అజ్ఞానము హరం సును లేవు. కానన చిదాత్శకు “qo జ్ఞానము 

3 “మమి' జ్ఞాన నముగాని యున్న ట్టు కసువడలేదు, అయితే నును వ్లీపవయంచు అజ్ఞా. 

Me నులాననన శెవ్చవచ్చును? ఇదెపఆకు సుష వ్రిదశయం కష్టానముకలదని సా 

ధథించియుంటిరిగ చా? యని శంకీంచక గదు. ఎందువల్లనన్వ “నావా మజ్జాసిషంి (నే 

యింగను) “అవామజ్ఞ్థ$ (నేనో ఆజ్ఞానముక లవా (డను అని అత్వంతన్నష్థృ ముగా నజ్ఞూనా 

నుభవము నున ను ప్తినుండి మేలుకొనిననాని*ే కలుగు చున్న దిగాన్సి నును ప్రిలో నున్న చానికీ 

కలంగ లేదు కావున, నువ్వ ప్తిచశయ ౧ దజ్జూనము లేదని వెవ్చంబజినఏి, పూర్వమందు 

అస్సష్ట మొన అష్టానము నుమ ప్రియందు కలని సాధించ బడిని క *షఫస్రున నిరోధము 

లేదని భావము 

ఆవ. ఈ శృర్లోకమునకు _తౌత్చర వ మును వెవ్వుచున్నా యంతు. 

వాకు. అశ్రానాత్రవివె కన్య బయ-తా ల క దర్శనార్థమావా, ౧౬౯౬ 

దం౦ఎకు, ఆకౌనాత్ర తలయొక్క- వై నె లట ష్య ్వజ్ఞానములకు, ఆనవగకి (వరమాణమును) 

చూపుటకు ఇెప్పుమున్నాంవ. 

తా. ఆత్త యొక్క_స్టరూవ మీటువంటిదని, అనాత్తయొక్క_ స్వయావము ఇటు 
వంటిది అని, విభజించి వే వ్వేజటుగా | విశద మై తెనియవలయంనని వారము చెప్పం౭బడ్ 

యాన్నడి గదా?! ఎంత్రనజికు తెలియుట నే వాయాన్రానాళ్త వై లకీ ణ్యజ్టైనము సంపూ 

ర్ధమగునో దానిని ఊ త్రరళ్గోకములో చెవ్వచున్నారని భానను. 

న్లో, వాక ప్రత్యవమానాభ్యాం : పా యాన స్ట స్ +తీయతే, 

అనర్లకృ త్త మోహోని శర కారి దేన సహాత్తే నః. జుప్ 
అం A 

దం వాక్యవ్రమాణము చేశ, వృక్వకవు వమాణము చేశ నింతమాశ్రమైన అర్థ 

ముతో: చంబడుచున్న ని, చిదాత్శణు అనర్థనం పొదకమగు నజ్జానము యొక. గతా శయం 

“కక్త (ను స్యా" దివ" క్యమువల్ల ౫ ఛే కలుగుచున్నది. 

తా, “గతము ఆతా చాయం ౯ జ్ఞానము యక? ఇ త్యాదివాక్న్ళములు ET కదా 

గ్థమైనజీవస్వరూప వమును నేం న్ ది నిర్భలముగా జేసీ తె నియం జేయు వాళ్ళ వృమాణయు ఉన 

య వ్యతిరేక యు కులచే జీవస్వరూవమును ఆంత కకరణా క్ష నా లక టి విలథణముగా 



a క్ష సర్వ వేదాంతసారసం గ్ హను. | 875 

తెల్రిసికాని అనుభవించుట ప్రత్యత ప్రమాణము, ఈరెండు వ్రమాణములచేశ ఆక సహా 
వము స్థూల దేహము మొదలుకొని అవాం కారము వజికుగల సకలమెన ఆనాత్ర కృవదార్థనుల 

కయ, ఆత్యంకవిలతీణనుని, కూటస్థమని, , న్వవ, ళు కాశమని తెలియంబగున్కుఇంతవణికు 

తెల తియుటయే ఆత్త్థానాత్మ జ్ఞానమునకు పరమావధి, ఆయితే “తత్త్వమస్యాది వాక్యము 

నిెచ్చులమూ యని శంకిం చక గదు. చిదాత్ర యందు నిరూశమెయుండి . ఆ ధ్యాత్మి కతాపొది 

చ కొలానరము దం క వరా 

చల్లన Sg, చర women woe my wa Maen be. 
చత ఇ చేశజానము వేత నశించదు. కావున 'క త (శనుమసా న. కద 
జి వు ౨ పనుమస్యా వాక నివ్ఫలము కాదని 

నా వను, 

అవ. ఓయి?! “త క్ర్వమస్యాది నువావాక్యమే అజ్ఞానమును నశింప బేయునని 
ఎవపెప్పినయెడల ఆ '“ఠక్వమస్యాాిది మహావాక్యము ఒకవర్యాయమూ వినంబడినమాత్రాన నే 

ఉకజ్ఞాననివర్హ రకమైన జ్ఞానమును పుట్టించవలసీ ముంసు వృత్యమవ, సమాణము చట్లుకా 

యులు ఒకవర్యాయము వ్ర వవ సదయ త్రానవదా. రూబసాక్షూత్కారాదులను గలం 

సగ ్బబేయుచున్నది. అని ఫూర్వ వాదిశంకించగా జ్ఞానోక్స త్తి పృ తిబంధక పొవములు నిశ్శేష. 

చను గా నించిన అధి కారికి సకృల్ శృవణముచేశ్ర నే అజ్జూననివృ త్తని వాక్యము కలంగ 

ఊోయుననోటకు సంశయమే లేదు, శ్ర, తిబంధక పాపములుగల యధి కారకిమ్మాక్రము ప్రతి 

ఇం ౦భక "పొ పములు నళించేవజకు అన్మయవ్యలిశేకములతో సడి మూటికిమాటికి * ఏనుసంవ 

ఇండుచున్న దై ఆజ్ఞాననివ ర్తి రిని కలుగం చేయునని. దృష్ట్రాంతముతో ప్రతి తిపొదించుచు సిద్ధాం 

ఆ వాది ఉఊత్తరృగ్సంభమును క ప్రతిపొదించున్నారు. 

వాక్య, 'స్వేతియాథ్యా. యాచా శ్రోతృచతుష్టయ ముషన్య 

_న్గమ్. త తే  కృళత్సాన్న నాత్మ నివృత్తి సత్యాం యః ప్రత్య 

గాత రృన్యవోక్యారతాం ప్ర క వతిపద్వలే స సః కపి తాశేపొంత 

రాయెహీతుకితి న తం ప్ర తివ_క్షవ్యం కించిదప్యవశిస్య లే . 

యో౭పి నాకర న్ వణమాత్రా చేవ ప పృతివద్య తే తస్యా 

స్యతీంద్రియ శ సముళ్య్వాన్న్ కించిదప్యి చేతీతవ్యమ సీ, 

యశ్చ శ్రావిత త త్తష్టమస్యాది వాక్యః స్వయ మేవాన్వ 

యవ్యతి' కకాక్ళల్యా తదవసాన ఏవ వాశక్యార్గం వతి. - 

వద్య లేజసావపి యార్థం (వతివన్న. ఇతిషూర్యవజేవోచే 

= ఖీతవ్యః య వునరన్వయ వ్యతి రక కారయికో సప 
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_పునవునర్వాక్యం శ్రావ్య తే యథాఖాతార్థ పృతినత 
యేత తస్య కృళాన్వయవ్యతిలేళన్య సతః కణం వాక్యం 
_శావ్యత స్తితి తదుచ్చ తే. ౧౬౭ 

._ దం-అ, రెండవయభ్యాయాదియందు వాక్య శ శో వణము చేయువారు నలుగురి 

యంవన్యసిం(పబడినది, ఆందులో సకల'మైన ఆనాత్ర , పదార్థము నివ ర్థించినజెయుం డక 

గా వపురుషు:ండు ప్రత్య గాత యందు ఆఖండాకారమునో పొందునో వాడు నశించిన 

సక లవిఘ్న హేతువులుకలవాండు గాన, నానినిగూర్చి ఇెవ్చవలసినది కొంచెమెనను "ేష్నిం 

చినదియుం డదు, ఎవ్వ(డు వాక్యమును నినినమ్మాత మున నే చెలియునో వానికిని ఇంటా, 

య సోచరముగాని శ _క్తిగలిగియున్నందున కొం చెమైనను ఆ “పేశ్నీంచవలసీనదిలేదు, ఎవం 

డు వినిసింవంబడజిన “త త్త్యమస్యాది, వాశ్యములుగల వాం డై తనలతట తానే యన్వయప్య్వ వే 

చేకములను వేసీ దానియొక్క సమౌ_ప్టియంచే అఖండజ్ఞానమును బొందునో ఆతండునన్న్న 

వా _స్తవార్థమును తెలిసినవాడు కావున స్రూర్వపుఆధిశారుల వలెనే ఉపేతీంచకగినవా 

డుం ఇంకను ఎవ్వండు అన్నయ వ్యతి రే కములను చేయించియును మాటిమాటికి వాక్యము 

నువినిపింప:బడునో వాండు చేయబడిన యన్వయ వ్యలతిరేకములు గలవా జౌయయం డ 

వా క్యమెట్టు వినుపించునో దానిని చెప్పుచున్నా*డు, 

తా, రెండవయ భ్యాయముయొక్క ఆరంఛమున “కృత్స్నా నాళ నివృతి 

ఆ నేఖ్లోకము మొదలుకొని రెండుళో కమ్వలయందు “తత్త ృమస్యాదిమువోవాక్యములనన 

(శ వణము చేయునట్టి అధి కారులు నలువురని చెవ్పంబడయున్నది. ఆనలుపురథి కారుల ల” 

జన్తాంతరకృతపరిపాశము చేత జని ంచినతోడచే చేెహీం ది ద్రియాదులయందు ఆత కోక్ 

బుద్ధినివ వ్భర్త త్తమె [వ పృక్యగాత్ర యందు “అహం టి హస్తి తి యని సై ఆఖంజో కార జ్ఞానము ఒ 

నాక్ అధికారికి కలుగును. అతను విరాట్టు ధౌకణ్యగళ్ళున వంటివాడు. అట్ట యెడ 

కారికీ త_క్వ్వజ్ఞునోక్చ త్తి ఇృలిబంధక పొవములన్ని యు నివ్ఫత్త ముల్రై యుండును గనుక 

వాక్యార్థము ఆ (వ యత్నముగానే స్ఫురించును, "కావ్రన ఆతనికి మనోవాక్యము అత్హ 

మును బోథిం చేవృకారమును నిరూపించవలనీనవనిలేదు. మజియొకఅథి కారికి మవోణా 
కము నొకసారి వినిన మాత్రాన నే అఖండజ్ఞునము కలుగును, ఇతండు వాసీష్టరామాయి 22 

మున ఊబ పళమప్రకరణములో చెవ్ప్చంబడిన న కమ వ రాజు వంటిపాయడ.. ఇతడ జన్తాం 

తరకృతమై ఆదృష్టముచేతనే త క్ర షక్షానము పుట్టు చున్నందున, అత్యద్భుత తచిత్తవైర్య ల్యము 

కలవాడు గనుక్క ఇతనికిని దావ దేశ క్రమమును నిరూపిం చపలసీనవనిలేదు, మణరీయొ. క నం; 

అఫ కారి ముందుణా క _త్రమస్వ్య్యా'ది వాక్యములు విని వీదళ అన్వయచ్యతిశేకములను ఆతా. 
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స్వయముగా నే యాలోచించి క్రమము?ణ అఖిండాకారమును బొందునే.అతండు తె త్తి 

రీయోపనిషత్తులో చెప్పిన భృగునుహామునివంటివాండు. ఇతనున్ను న్వయముగానే అఖండ 

జ్ఞానము కలవా౭డగును, గనుక అకనికిన్ని “తత్త ్ వమస్యాదిమవో వాక్యము వీవ్ర, కారము 

బోధించునో ఆవృ కారము నిరూపించపలసీనవని లేదు. ఇంకను యేయధి కారికి సదా 

చ్రార్యులం ' వదార్థకోధకములయిన అన్వయవ్య తిరేక ములను బోధించి మహావాక్యమును 

మాటిమాటికి ఉవబేశము చేయుచుందురో ఆయధికారి ఛాందోగ్యవష్టాధ్యాయములో 

వెప్పంబడిన 'శ్వేక శేతువువంటివాండు, ఈయధి కారివదా ర్థకోధనో పొయములయిన అన్వ 

యవ్యతిరేకములను చక్క-గావిచారించి త్త 9” పదార్థజ్ఞానముకలవాం డై యయిండగా 

తర్వాత నువ బేశింవంబడిన “త్ర త్తృ్వమస్యాది'మవో వాక్యము ఆతనికి ఏవిధముగా ఆఖండా 

కార బ్రవాల్ఞానమును కలుగ జేయునో ఆవిధమును ఇప్వుడు నిరూపింవవలసియున్న ది 

గనుక దానిని సదృష్టాంతముగా ప్ర ప తిపొదించెదమని భావము. 

"ఆవ. అందులో ముందుగా దృష్టైంతము వెప్పంబడు చున్న ది, = 

న్లో, నవం ఫ్యాహృతజ్డానా దళమో విభ బృ వాద్య థా, 

వేత్తి దచళమో౭స్మితీ ఏికమానో౭ వీ తాన్న వ, అర 

దం=అ. వదియపపురుషు: మడు భ్రాంతిచేక తొమ్మిదపసంఖ్యచే నవవారింపం బడిన 

జ్ఞానముకలవాండై ఆతోొమ్మదిమందిని చూచుచున్న వా౭డేనను, తాను వదియ వవాండనని 

మెటుళెటుంగండో అటులేనని యు త్తరశ్లోకముతో నన్వంనము. os 

== శా, లోకములో నొకకథ వినంబదుచున్నదిం కవండితుని శిష్యులు వదుగురు 

గురువుకొఆకు సమిధలను, దర్భలను, పుష్పములను; ఫలములను తీసికొనిరాం దలంచి గ్రామ 

ములోనుండి పయనమై అరణ్య మునకుపోయి సమిధలు “మొదలగవానిని నం పొదించికని . 

మరల గ్రామమునకు త్రర్థి యొుకచోటిక చేరి “గ్రామమునేండి పచ్చిన వారము మనము వదు" 

సరముకహ? ఆందజిము ఇచ్చటికి చేరితిమా న్ా యని విమర్శించి అందులో నొకడు 

లెక్క పెట్టుట కారంఖించి తనకంెకి భిన్న లగుతొమ్మిదిమందిని చూచుచున్న చా౭డైనను, 

తొమిదిమందిని శెక్కించుటయంటే వ్యాపించిన చి క్రముగలవాండై తొనో వదియవవా 

డన సే జ్ఞానములేక వదియపవాండులేండు; మృతినొందినాండని దుఃఖం చుచుం డగా 

నొక ఛార్మి కుం డార్షమునవచ్చి దుక8ఖించు వారిని చూచి కనికరించి వదియపవాండు 

మృతినొందలేదు. సీయెదుట నుందువారు తి తోమ్షండుగురు. సీవు పదవవాండని యువటే 

శించెను. 'దశమ_స్ట్వసి (నీవు పదియవవాండ వైతిఏి) అనే యుప జేళవాక్యశ, శ వణముచేత ! 

తాను వదియవవాండ. నని తనయొక్క. దశమక్వము చెలీంగి వధమాన్గందము. నొంచెను, 

అని భావము. 
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ఆవ, ఊఉ ర్రరళ్లోకము నవతరించం చేయుచున్నారు... 

వాకన్టి. అథ దృష్ట పూంతగత మర్ధం దార్దాంతిేే సమర్చయిష్యున్నా ౩కా- 

దం.అ. అనంతరము దృష్టాంతమునందున్న “ ఆర్థమునో దార్భాంతికనందు జ జా క్ర 

చు చెప్పుచున్నాడు. 

తా, న్పష్ట్రము, 

న్లో, అపవిద్ధద్వ యాం. పస్టనం త్రత్ర _త్త సమస్యాదినా వినా, 

"బే త్తినె 3 కలమాత్తానం న నాన్వెష్యుం చాత్ర "కారణమ్. కాస 

దం=ఆ, త్ర శారమే నిరసింవంబడిన చె రక ప్రభు చముకలవాండున్ను'క త్తవము 

స్యాది వాక్యముతోటి వినాగా అప్పి తీయ మొన ఆత్తన్వరూవమును నెబుంగంజూల 6 శు = 

దీనియందు హేకును అన్వేషింవ (వెళుకు తగినది కదు. 
తా. నవసంఖ్యచే నవహరగించు బడినవి వేకముగలవాండు “దశమ స్త గమసీ”యా నే 

వాక్య శృవణము లేనియెడల తనయొక్క. దశమత్వము సెట్టు తెలియలేండో అటులే జజ 

డుగా నేర్పడియుండు వ్రత్యగాక్య తాను సామాత్సరమాక స్వరూపుడై యుంటెయోంం 
దేహేంద్రియవిషమయాది బొహ్యవ్రవంచమునందు వ్యాపించు చి తముకలవాం రక ఆ 

ఆల్, / అలీ జీ శాక ళ్ళ € త జే హేంద్రియాది భేద ప్రపంచము తనకం ట వేజుగానున్న దని తెలిసీయును “త ర్రషముస్వ్యా 

ది” వాక్యమును వినిన-సో “అహం బ్రహ సి యని తనయొక్క. అద్వితీయ బైన 
రూవమును తెలియంజాలందు? అయిలే అజ్వలీయమై, స్వయం ప్ర ప్రకాశమెయాన్న ఆత్ర, 

దు ఆజానము నీలా వించినదో, తె? ముగ యం జ్జ గున సంభవించి "తెనయిటక శక్యముగాదు. ఆజ్ఞూన య్యా క్తి 

కారణమును విచారంచవలనీనది లేదని భావము, 

అవ. వూూర్యక్టోకముదోని చకుర్గపాదార్థమును నివరింవనారంభించుచున్నా దన. _ 

వాక్య నాన్వమం చాత్ర, కారణ మిత్యు క గం తత్మస్తా దితి 

చోదితే ౩ NE నిహా అశ్వేవణా సహిష్షుత్వా దితి, ౧౬౮ 

దం-అ. దీనియందు హీఠతును విచారించందగినది కాదని చెప్పబడెను. ఆడి ఎం 
దువలననని శంశీంచగా విబాగించుటను సహించని చన నని పృత్యు త్త తరము, 

తా. ఆద్వితీయాకృన్య్వ రూవమడజ్జనముయొక్క.. నంబంధమునుసార్చి “కారాధలా 
మును విచారించతగదని చెన్సితిరి. ఎందువలన విచారిందందగదనం గా అజొనము విణూూారిం 

ఇ చుటను దీర్పున ఏ కాదు. గనుక విబాగింబందగ దని చెప్పినారమని భావము, 
వాక్య. తత్కన షు ఇ్యాహ. Pr 
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దది. ఆద్రి ఎందువల్లననంగా వెప్వుచున్నారు. 

Kane ఆఆజ్ఞానము విణారమునో సహించునదికాదని యులాగున ఇెప్పవచ్చునో దానిని 

పదమని ఇశూబవము, 

జ్ "సయం భాంతి రి 'రాలంబె సరష్షిన్యాయవిరోధినీ, 

నయా తే న విచారం సా తమో యద్వద్దివాకరమ్. ౬౬ 

దం-ఆ. ఆ యీభ్యొంతి (అజ్ఞానము) నిరాధారమైనది. సకల మైనయు క్రులకు 

సడ్డమైనదెన్ని గనుక, ఆయజ్ఞానము ఆంధ కారము సూర్యుని యెట్లు నహించదోఆటులే 

దూరమున సహోాంచదు.. 

తా. ఆత యొక్క. వాస్తవస్వరూపము చెలుంగకపోవుటయును, ఆత్మయందు 

ర సృకాప్షదెపిబరీతాశారమును చూచుటయును అజ్ఞాన మనంబడును, - ఇట్టి యజ్ఞానము 

“కవ్రమెణ్ధవుం ైన ఘటాదిపదార్థములవలె ప్రని్థ కారణములు కలది కాదు, ఇదిగాక 

ఆక  కైచేతను నిరూపించుటకు తగినది కాదు. అజ్ఞాన స్వరూవము ఎటువంటిదో విచా 

ంశముటతకు ఇద ంభించగాచే. కనువడకుండా బోవును నుక అంధ'ళిరము తన్ను నివ రిం 

ఇయం జవార్యప్రశాశమును యేలాగున సహించదో ఆలాగున చే తనకు నివ ర్హకమగు 

చారముంనప ఆం జ్ఞానము నహించదని భావము, 

అవ శుయా!కీ క ర్హృక్వభో క క్యాది'కా రణములతో గూడియున్న అజ్ఞానము 

స్తృయాలాజు న్య జ్ఞానమువలన నివ ర్తించేయెడల వ (వృత్యకది ప్రమాణాంకరజన్యక్ఞానమువలన 

కాలూ నిజ _ర్హించవచ్చును. ఆవ్వుడు వాక్యము నివగయోజన మేగ దా యని “శంకించగా 

ఏ _త్తరముంనా వెన చున్నాడు. 

పాక. తస్యాః ఖల్వన్వాః అవిద్యాయాః ఛాంలే ; సమ్యక్ 

జ్హూనోత్స త్తిద్వానేణ నివృ త్తిః. ౧౭౦. 

దం--ఆ ఆ యా యవిద్య యనుభ్యాంతికి నివృత్తి సమిచీన జ్ఞానముయొక్క. 

నంంర్ప్స _క్రె ఇలా రా కలుగును. | + 

వో, టు. ఇూస్య సదసిత్యాదినా దృఢమ్, 

ప్తతిచి చతిప త్తి స్వా న్నాసా మానాంతరాద్భ వేతి . 
౬౭ 

రకర =-అ. ఈముముటస్రనకు తెలియవలయున చే ఇచ్చను నివారించుచున్న వ్రక్య ' 

| శ ర్ 
గా త్య వి హలము మొనజ్ఞానము తత్త [మసీ'త్యాదివాక్యము చేత కలుగుచున్నది. ఈజ్ఞానము 

నో మూాళాకా రత రమువేం గలుగ చేరదు. 
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తొ, క కర్తృ ల్వౌదిసకలానర్థ సంపాదకయమై (వ ఎప్రశ్యగాక్త్శ యం దవత 

కనుపడుచున్న అవిద్య సమ్యక్ జ్ఞానము పుట్టుట వేత నివ ర్లించును, సమ్యక్ జ్ఞ బాను 

అనాం (బవ్వోస్మి లి అశేజ్ఞానము. ఇట్టిజ్ఞాన ము పరమాత్మ లు న్వండో ెలంద, 

ఇచ్చను నప పం జేయును గావున ఇట్టి క బుధుత్ఫో చ్ళేదకమైన వ్ర పృత్యగాత్మ య్ 

జ్ఞానము “తత్త గమసీ' త్యాదివాక్యములవల్ల కలంగుచున్నదికాని వ్ర, వమాణాంత ర. 

కలంగ నేరదు. కావున వాక్యము నిరర్థక ముగాదు, అనగా క _ర్హ్భృత్వభో క్త కతా” 

సంసారభా)ం తికథిస్టానంబెన వ ప్రశ్యగాక, ప్రమాణాంశరగోచరము కానందం। 

శవ్రత్య గాత్త్యనవిషయ కజ్జానము "వేదాంత మహావాక్య ముల వలన కలంగవల 6౫ 

ప్రత్యమాది ప మాణాంతరములవలన కలంగ నేరదని భావము, 

అవ, పియా! ప్రమాణాంతరము చేత తెలియ కక్యముగాని జ్ఞా జ్ఞానమునవి డ 

వీలాగున కలుగ జేయుటకు శక్తమగునని యాశ్నేషించుకొని నమాథానము నస 

చున్నా (డు. 

వాక. కథం పునర ఏం ప్ర పృతిపాదయ తే వేలిచేత్. ద్దు, 

హ్రైంత్ కి ర. ల ౧౭౯ 

దంత, వాక్య మెట్టు వ్ర వ తిపాదించుటకు శ కమగునం కే దృష్టాంత మూ 

బడుచున్నది. 

న్లో జిజ్ఞాసోర్లశ మం యద్వన్న వాతి క క్రమ్యతామ్యతః, 

త్వమేవ దళమోజఒవీతి కురార్ట్టేవం ప్ర పమాం వచః, 

దం.ఆ. వదియవవానిని జలియంనోరినవాం డై తొమ్మండుగుర నతి శ్ మై 

ఖంచుచున్న వానికి, కని జ్ర వదియవవాండ వై లివి" 'అశేవాక్యము యెటులో, 

'వేదాంతవాక్యము య థార్థజ్టానమును చేయును - 

తా, 'ప్రమాణాంకరములచేక పుట్టింపందగినజ్ఞానము నే, వాక్యమున్ను వః 

గని, తదితర మైనజ్ఞానమును వాక్యము నీలాగున పుట్టించున నగా "వెనుక వెప్పిన 

ములో తొమిదిమందిని లెక్కించి. పదియవ వాని చెటుంగక తెలియంగోరి ౭వ 

వానికి, ప్రశ్యమాదివ్ర వ మాణములు నేను పదియ వవాండన'నే- అవ వరో తయథార్థజ్ఞ 

కలు? జేయ శేదు, ఆ ప్తపురుపోవదిష్టం'బైన ' “దశమ స్త ఏమసీ” (నీవు వదియ వడా 
అనేవాక క్యమే నేను వదియవచా? డే యబరో క్షయ భార్గళ్ఞానమును కలంగంచేఆద 

దిగదా! ఇటులే చేవోద్యవాంకా రాద్యాత్త వస్తువుల నవళడకించుచు వరమాక్ర, ల 

నని వరమాత్త్మ "తెలియ నిచ్భయించుచున్న ముముత్షువునకు ' నేనే వరమాత్ర, నో 
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జ్ఞానమును వ చశ్యమోదివ్ర వ మాణాంతరములు కలుగంజేయ.జాలవు, “త త్త రమసీ" త్యాదిమ 

హావాక్యములే కలంగంజేయంజాలు నని భావము. 

ఆప. ఓయా! “దశమ స్త్వ్వమసి” యనివోాక్ళ మువలన పుట్టినజ్ఞానము (పృమాణాం 

తరజన్యజ్ఞానముల చేత బంధింప బడనందున పృమాణముని చెప్పవచ్చును. “తత క్షషమస్యారో 

వాక్ళ్టమువల్ల పుట్టినజ్ఞానము తనకంటే పూర్వ కాలమందు పుట్టియున్న చేసేంది 

యాది చ్వ్వైతవ, పపం చవిషయకజ్ఞానముల చేతను తనకంకు ఉత్తర కాలమందు పుట్టు 

చున్న దక గ్ర పంచజ్ఞానముల చేతన బాధింవ(బడును, గనుక (వమాణము కానే 

రదు. అని ఫూరంవతవాది శంకించగా “త త (మసాగదిివాకషజన్నజానము ఠనకం శు _వూర్వప క్ర సమస్యాది వాక్యజన్యజ్ఞ 0 
పూర్వ కాలమున; బుట్టిన దెన్టలజ్ఞానముల నన్నింటిని నిశ్ళృషము గా నిన _రింపం జేసియే 

పుట్టు చున్నది, తనకం కు ను త్రర'కాలమునందు తనకు బాధక నులయిన బె విశజ్ఞూన ములను 

పుట్టనీయదు; కావున, 

వెవ్వుచున్నారు. అ క 

రి ర చ నె ల “జి ము a " బాకి, సె త్త త్ర ఏమసా నిది వాక, వణజా (స్రెమ యం XY 

న్న త్వాచేవ నచ నైనమితి వత్యియాంతరంజాయ త. ౧౭౨ 

దం-అం “త్త సమస్యా” దివాక్య శ, వ పణమువేబుట్టిన ఆజ్ఞానము పుట్టినందు వలనే 

ఈ (కారము కాదే జ్ఞానాం కరము పుట్టదు. 

నక మాన . సాయ 9 న్ జం అట శ వ్ర ఇమే నని అభి ప్రాయముతో సిద్ధాంశవాది పరివారనును 

త త్వ్వమగ్యాది వాక్య నే వలిమువేం బుట్టినదె ఆద్వితీయావ్ర, కు క్యగాక, యా 

ధాత కళ్ళను పుట్టినపిద వ తడ్విరుద్ధమైన భేదజ్ఞానము పుట్టచేరదని భావము. 

అన, ఈయర్థమును దృష్టాంతముతో స శ్రరక్లోకమన చె'స్పెదనుని వెవ్వ 

చున్నారు. 

వాక్య. తబేతత్ దృష్ట్రాంతేన క్ర కతి పాదయతి. ౨. ౧౭౩ 

దం.ఆఅ. ఆ యా యర మును దృష్టాం౮ముచేశ ప్ర ప తిపొదించుచున్నా౭డు, 

న్లో, దశ మోజన్తి నాకోరిక న ధరస్వు వవాన్యతే, 

అఆదిమభ్యా వసా సెషు న నవస్వస్య స సంశయః. ౬౯ 

'దవవంతత ; గమనసీత్యస్తాత్ 3 దె ఏత నుళ్చ్ఫత్య గాక ని " 

సమ్యక్ జ్ఞా తత్వన: ర్థస్య జాయే కె వ ప్రమా దృఢా. ౭౦. 

దం*అ. “దశ మోసి” (పదియవవాండవై తివి 'రశవాక్యమావల్ల పుట్టినజ్ఞానము 

ఈ పుర మనకు చెడిపోదు. ఆదిమధ్యాంత ౪ ములయందు, ఈపురుషునకు తొమ్మిదిమం 

. రియ!దు నంశయ మ ₹ేదు ఈక (ము చక్కు "తెలియ బడిన “త్వం పదార్థ 



$0 9 882 నైెష్కుర్షన్టి సిద్ది 

ఇ ట్స eK షె పంటు జ్ఞానముకలబా నికి “తత్త్వమసి అనే యీవా క్యామువట్ల ప్రత్య గాక్కయిందు 

॥ అధ ar హ్! wd ల్ గ : త రశమెన దృథమై నజ్ఞానము పు చేపుట్టును. (ఇది ౬౯ ౭0 శ్లోకము! 

నయము 

తా. “దశమ స్తషమసీ' య నేవాశ్యమువల్ల చేప వవియవవా:డున బే | 

నము నిశ్చయముగా కలుగుచున్నది. ఎందువల్ల నం శు తనఎదుటనున్న తోము 
కు 1 4 

'లెక్కించుచున్న వీనికి నేను వదియపవా( డన చేళ్టానము కలుగుటకు హ్రార్యన 

ఆజ్ఞానము పుకు సమకాలమునందునే; జ్ఞానము పుట్టిన సిదవనున్ను ఎదుటనుం' 

డుగురియందు సంకయములేదు గనుక్క అనలా వీరిలో వచవియవపవాందు 

'లేండా యనునంశయమే లేదు గనుక, “చళ్లమ న్హ్వమసి” యనువాక్షునును 

“అవా మేవ దశమి (నేనే వదియవవాండన్తు అనే నిశ్చయజ్ఞానము కవ్పళు 

| గజ్జ న్నే Fy Ft కీ Se wy మం ను వని అము న. చున్నది. ఈష రమే ముందుగా “త్వం” వద ర్భ మును ఆన్యయిస్ముతి"ే 

విమర్శించి, ; చేళోద్యవాం కా గాంతదదార్థము లాత్త్య కాదని నిశ్చయించుకొని చ 

తుపునకు “త త్తమస్యా"దివాక్యమును వినగా, సర్వ వెవ్టలేవ, వ వంచవాస ఇ 
॥ నా షీ జ సమర్థమైన “అవాం బ్రవ్వోస్మి "(జేసే బ్రహ్మము అనే దృథావరో తళ్జైూనము | 

కలుగును. ఆని భావము, 

ఆవ. ఈయర్థమునం దొళజూర్వవతువారి చేయనా నేదనూను 

శారుకించుడా్నరు ఏమని యాశ్వేపించుచు న్నా (డ్ గ 

శ క్యు ప్ర వ రాళ ని ప్రమోషజాయత సత్యు క్షం గల 
చో వ్  శృయవితయ చ వలే. 1 కం యథా సుటాడి పృ సే యవిషయా | 
కర్రాదికారక" 'దానపవ్నా వే పెన జాయతే తడవ ఉత ఆ 
పరక లామోష మే నక భ్. (న సత గాత్ర సుతి, వలో 

దం=అ. |? వ్రత్యగాత్మ యందు యథార్థక్ణనసు పుట్టుచున్న వని జ 

దానియం దామేపింపంబడుచున్న డి, భుటాదిపదార్థములు విషయముగాగ ల 

నము క ర్రమొదలగు శారకవిశేషములయొక్క గి రాక రణము. లేకపోవు 

కారముగపుట్టునో ఆటులే పుట్టునా? లేక సకలమైన "కారకనమః 

వినాశముచేత కర్తకు పృత్యగార్శయందు పుట్టునా? యని యాతేపిం 

(ఇది ౧౭౩, ౧౭౪ వాక్య ములకు చేగ్చి దంజాన్వయముఎ 

చా. లోకములో పుట్టుచున్న భుటాడిజ్ఞానము, కరకర 
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యించి వాటిని చాధింపకయే యెటుల పుట్టుచున్నదో అటులే ప్రత్యగాత్మ విషయమైన 

అద్వొతీయజ్జానము పుట్టునా? లేక, కర, కర్మ, కి శ్రియాదిశేదముల నన్నింటిని నళిం 

జంజేసీ తానోమ్నాక్ర ము శేవలముగ పుట్టునా? ఆ యని ఏ సచారించెవము. పీటిలో మొదటి 

వతుమునందు క _ఫోకర్లాదిథేద ప్ర వ,వంచము సశించనందున (వ వ్రశ్యగాక్మళ్ఞా జానమునకు అద్వి 

ప్రీయత్వము సిద్ధించదు. శండవవవత్షమునందు క _ర్భృకర్గాదిభేదము శేనందున, కర్తాదుల 

నాశ్రయించి పుట్టదగిన వ వత్యగాళ్యళ్ఞా జానమే కలుగనేరదు ఇాపున, పృక్యగాత ని వ్షయ 

మైన అచె దై పతజ్ఞానము పుట్టునని వెద ప్వుట యుక్షముకాదని 'భావము, (ఇది పె 

౧౭6 వాక్యములకు చేర్చి తాత్పర్యము, +) 

౧౭౩, 

అవ. సిద్దాంతవాది వరివోరమును చెప్పెదనని | ప తిజ్ఞ చేయుచున్నాండు, ___ 
థి SEE, 

వాక. ఉచ్య లే. ౧౭౫ 

దం-అ. ఇెష్బంబడునే, . 

_ శా. ఫూర్వవాదివేసీన యాశకేపమునకు పరిహారమును ెవె ప్పెదనని భావము. 

న్లో ప్ర ప్ర నళ్యో స్వతోరూవం నిష్కి/యా కారకాఫలమ్, 

అద్వితీ యం తదిద్దాధః పృత్యగాత్తే లేవ లత్య తే. ౭౧ 

దం=ఆఅ. ఈచిదాల్త వ వత్యక్త కృ ము స్వాభావికమెన ఆకారము. అది శ్రియా 

శరాన్యము, కారకరహిక్రము, ఫలహీక్యము, ఆప్వితీయ ము. ఆయాత్ష్మ త్రో ననువిద్ధమైన 

బుద్ధి ప్ర వ్రృత్యగాళత్త వలె చూడంబనుయన్న ది. 

తా, సకల,కి శ్రియాళూన్య మై కర్త క్వ కర ర్రశ్యాదిశారకములులేనిదై ఫలకూన్య 

మె నజాతీయ విజాతీయ స్వగత ఛేదళూన్యమై సర్వవదార్థముల కాంతరమై యుండు 

నట్టి న్వరూవము చిదాళ్త్మ కు స్వాభావిక మెయున్న ది. ఇట్టి చిదాక క్ర విషయముగా పుట్టు 

చున్న జ్ఞానమున్ను నికి షం య శ్వాదిహాదముగాశో యుండును. ప్రశ్యగాక్యళ్ఞా జనము పుట్టు 

టకు పూర్వము, జ్ఞానొక్స త్తి త్రిసాధనమైన ప్రమాతృప, మాణాది భేదప్ర, వ,పంచము కలిగియు 

న్నప్పటికి జ్ఞ జ్ఞానము పుట్టినపిదవ (ప్రమాత్ళ పృ పృమాణాదిభేదప్ర పంచమ నశించును గనుక, . 

ప్రత్య గాత్తళ్లానమునవ అనుక్స క్రీ గాని, నప్పే తీయత్యముగొని సంభవించదు. అయిళలే 

_ చిదాత్త్యస్వపూవము క్రర్తృృత్వభో కృ త్వాదులకు కలదై ప్ర శాళించుచుండగా నిషి ని షి) 

_యాదిరూవమని యేలాగున చెప ఏవచ్చునం టే, చిచాత్త త స్వభావముగాని నిష్కి-)యాది 

" రరూవమేయైనవ ప్పటికి అంత!కరణమందు అధ్య నీంపం బడినందున, ఆయం తకికరణముయొ క్క 

క్ _ర్హ్భత్వాదిధర్మ ములు. చిదాత్త యం దున్నట్టు (పృకాశించుచున్నవి.. 

మున్ను చిదాక్మ ప్రతిబింబము కరయన్నందున ' తానే ఛిదాక్శ వలె 
దని భావము. _ 

- ఆంతకికరణ 

ప్రకాశించుచున్న 

ఖ్ vr 
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అవ, చిడాత్త వ తిబింబము బుస్టాయందు కలదనుట దబకయు కిని జాప్తచు 

న్నారు. 

వాక్యి. యస్తాబేవమ్. "౧9౬ 

దం-ఆ, ఎందువలన ఈ వ్ర కారము గా నోన్నదో. | 

న్లో, నిపళ్చితో వ్యతస్త స్తస్యా వమాళత్తఖావం నితన్వ తే, 

దవీ యన్వింద్రి, యాస్థషు క్షేయలే వ్యు త్త తరో త్తరమ్. ౯౫ 

దం=ఎఅ. అందువలన నచ్వారసులునో ఆబుద్ధియందు ఆక ఆక బుద్ధిని ని చేయుచున్నారు, 

దూరమందున్న ఇంది ఏ యములు మొదలగవానియందు ఊ ళా త్రరముగ తగ్గి పోవు 
చున్నదిగదా? 

శా, బుద్ధియందు చిదాక క్ర న్వరూవను ఆధ్యసీంపం బడి యున్నందున నే, ఆతానా 

త్త వి'వేకముగల పంితులున్న వ్యవహార కాలమున అంతఃకరణము నే ఆక్ష్యగా భ్రమించి. 
కదనుకూబవ్య వహ్యకముకల నై. యున్నారు, విద్యాంసులకుకూ డా ఆంతకికరరా శుందు 

ఆక్క భ్రాంలికలుగుచున్న ందుక, ఆంక$ కరణముం దాకచై వె శన్యము క ద్రతిభాసించు చున్న 

దని నిశ్చయింపవలసి యున్న ది, బుస్థికి క దూరదూరము గానోన్న ప్రాణములు ఇంద్రియ 

ములు, దేవాము, వీటియం దు చిదాక్శ ప్రతిభాసము తక్క_వశానున్న రదున వానియం దాక్ర 
బుస్థియుశు రమక్క మము గా కవ్క_పగాశే యున్నది గనుక అంకత8కరణమునం చాత్ర 
వైకన్యము వతివింబించియున్నందున, ఆఅుతకికరణమనుందు గల కర్తృ త్వాదివి కారములు 
ఆత త యందున్న ట్లు వ్యవవాకింవంబడు చున్న విగాని వాస్తవము 7ా చిదాత్త యందు క ర 
ఈ్వాదివికారములం "లేవని భావము, 

అవ. మఆియొక ఛూర్వవాదియొక్క- ఆక్నేపము కనుపటిచుచున్నా౭డు, __ 
వాక్య. ఆహ. “ ౧౭౭ 

దం=ఆ. చెప్పుచున్నాండు. 

తా. ఫూర్వవాది చెప్పుచున్నాడు ఆనిభావము, 

వాక్షస్ట. యడి .్థాక్యమేన యథా భూత్వా రావబోధ కం అథ 
కస్య హేతో : అవిద్యోస్టైవితస్య కర క ఎకాడే రువ 
చేశ, . ౧౯౭౮. 
దం=అ. త త్త్వమస్యా'ది వాక్యమే వో స్త వార్థమును బోధిం చునభైనదా? ఆయితే 

ఏమి కారణమువల్లన అజ్ఞానము చేత సంాదింపంబిడిన క రృ త్యాదినికారముయొ 
కు ఉవ దేశము వినం బడుచున్నది? . 



సర్వ వేదాంతసారసం గ్రహము. F కిర5 న్ 
డే 

తా. త్ర త్త రమస్యాదివాక్య మే వ వుత్యగాత్మ యొక్క- నిత్యనిర్వికా రమైన పార 

మార్థిక స్వరూపమును బోధిం చేయె డల “కర్తా బోా పిజ్ఞానాత్తా పురుషః” “పిచ్చలం 

స్వాద్వ త్తి” ఇత్యాదిశ్రు తిచాక, స్థ్రములు “క్వంివచార్భమైన జీవునియందు కర ర్తభశ్వభోక కృ 
త్వొది సంసారభర్శ్యములను బోధించుట శేమిశకా* రమని భావము, 

వాక్య. ఇత్యు శ్షే ప్రతివిధియతే. ౧౭౬౯ 
దం, ఈ వ (శ్ర యు చెవ్చంబడగా నమాధానము శొద్చంబదును. 

తౌ, ఈవ వ కౌకము ఫూర్వవతవాది యాశ్వే పించగానే జ్ త్తరట్లోకములో. సమా 

ఛానము చెప్పం బమునని భావము. 

న్గ భాాంతిప్ర సీద్ద్యానూ చ్యార్థం తత్త త్తం భాగింతిబాఢయా, 

అయం చేక్యుపజేశ్యేశ తేజ వంత, త్త్వ్వమిత్యపి. ౭౩ 
దం_అ. భ్యాంతివ్ర వ సిద్ధిచేత సిద్ధ మైన అగమును అనువదించి, ఇదికాదని బాధిం 

థి 
చుటచేక ఆవస్తువుయొక్కు.' యాథార్థ న్రమును ఎట్లుప దేశింపంబడునో అటులే 'ఠత్త్వ 
మసి” య చేవాక్యమున్ను ఊవచేశించును. 

తా. ఈలోకములో నొకపురుముఃడుస్థాణున్రనుణా చివ్పరుముండేననిభా) నొంది 

యుండగా, ఆభ్రాంతిని నివారించునట్టివాండు 'నీకు గనుపడునట్టిపురు ముండు స్థాణువుగాని 

పురుషుండుగాడు అని ముందుగా భ్రాంతిచేత కనువడుచున్న పురుషస్వరూవము నను 

వదించి, పిదవ నిదిపురువుండుగాండని నిషేధించి, స్థాణు వేనని, స్థాణువుయొక్క_ వాస్తవ 

స్వరూపమును బోధించును. అటులే, వేదాంతవాక్యములున్ను చిదాత్మ్మకు అశాదిఛ్భాంతి 

సిద్ధమ్ములైన కర రృ త్వాదిసంసారధర్శ ములను “కర్తాబోద్ధా ఇ త్యాదివాక్యముల చేత నను 

వించి “శరీ క్యాదివాక్యములచేశ నిషేధించి “త తత్తమసీ' త్యాది వాక్యముల చేత ప్రత్య 

గాత తృయొక్క._ స్వరూవయాథార్ల రసమును బోధించుచున్న పని శవము, ల 

వాక, ఇదమర్గం దృష్టాంతేన బుద్ధావారోవయతి. ౧౮౦ 

దం-ఆ. ఈయర్థమును దృష్టాంతము వేత బుద్ధియం దారోపించుచున్నా డు. 

తా. ఆస్పష్టము?ా చెప్పినదృష్టాంతమును విశదవట చుచు ఛ్రూర్యో క్తార్ధమును 

వ్యతిరేకముఖము గా బుద్ధియందు వేశలేలాగున వెప్పుచున్నారని 'భొవము, 

శ్లో, స్థాణుః స్థాణురితీవో కి క్షి ర్న నృబుద్ధిం నిరస్యతి, 
వ్యనువాదా శ్ర త్రశావో క్షి కి రా ంతిర ప్రంసో నబాధ తే, డం. 

దం-అ, స్థాణుపు, స్థాణువు చు అనువాదము లేకపోవుటవలన, పురు 

ముండే బుద్ధిని యొట్లు నినసీంచదో ఆటులే *“తత్వ పదార్థమును మాత్రము ఇెప్పువాక్య 

మున్ను పురుషునియొక్కభాంతి బాధించదు, 
49 
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తౌ స్థాణువునందు పురషభ్యాాంతికలవాని, యాభా్రాంతిని, నిరసీంచు: 

ఇది స్థాణువు ఇది స్థాణువు అని స్థా అస్వరూవమునుమొత్ర, ము వెద్చువాకస్టము 

నం లౌకోః ంవంబడిన పురుషన్వరూవమును అనువగించకపోవుట చేశ్ర పురుష 

నివ ర్థింవచేయ లేదు. ఆప్కకాకమే చిదాక్షయందు కలిగిన కర్త ఎలా లా! 

సీంచుటకొఅకు, శేవంచిదాళ స్వరూపమును బోధించే “తదసి" (ఆబృవ్మావెతెని 

వాక్యము ఎన్ని పర్యాయము లంవ బేశింవం బడినను, ఆరోవీకక రృ్భృత్వాాది విశిష్ట 

రూదమును ఆఅనువదించని దైనందున జీ వత్వభాంతిని నిన ర్రీంవకేయ జూలనని | 

అవ. ఓయీ! “త్వం వదార్థము క_ర్ష్భ శ్వాదినంసారథర్మములు క లిగిలి 

చృత్యతముగా గనువనుచున్న దిగదా! ఇట్టి “త్వం పదార్థమును, కర్తృత్వ 

“తత్” చదార్లస్వరూవముగా. వేలాగన వ్రతిపాదిందబనుచున్నదని శంక 
ర్స WU ol 

వాక్య యస్తాత్ శో శ్రోత సృసిద్దాను వాబ్యేన తగ్చిమితివదం తస, 

దుద్దిశ్యోమానస్థతష్పకో దుఃఖళాాదే రనివతీతత్వ మేవ 
విథియమానపే హి సతి నిరోధ ప్ సంగో న తు విధీయ 

మానానూద్యమానయో రితి, ౧౮౬ 

దం=ఆ, ఏ కారణమువలన శ్రోతలకు “త్వం ఆవేచదము చనీదమెన శ 
వన్ సం 

అనువదించునదిగా-నేయున్న దో, ఆ ఆ కోరణమునలన దుఃషిత్వము మొదలగునని ఆ 

వాక్యమందున్నందున వివక్షీతము కానేకాదు. విధింపంబనుట కలిగియున్న యెడ 
ధము పృసక్షమగును. విధిందంబను దానికిని, ఆనువపింపంబడు దానికిని కాదో 

తా. వేదాంతములయందుగల “త్వం” “దము అనంగా జీవన్వరూవ్యవ 

కమ్యులైన వదములూత్వం”వదార్థమైనజీవునకు “తల్ *'వ దార్ల ర్థబృవ్యస్వరూవక్వము 

టై (వశ్యమొదివ్ర వ మాణముల'చేక్ర వ వనీద్ధమ్నులైన యర్థమేల సను పదింభుభున్న 

“క్షం 'వదమందు గనువడుచున్న దఖక్య, కర్తృత్వ నుఖభత్వాదులు ఆవివత్తీ 

.శాక్పగ్య్భవిషయములు గావన్సి తెలియ వలయును, అనువదించునట్టివదము. విధి! 

ఎదముకం క దుగ్భలమైయుండును. కావున చేతత్ప”ద, ప్రతిపాదితమైన క్తి కం 

త్వాది జీవన్వఫావము చాధించః బడుచున్నది, వదద్వ య ముయొక (కల్ 

పదముల శెంటియొక్క_) అర్థములు నిధింబబడినచో నముబలములు గా నుండ...నస్తే 

విరోధమునసంభో వించును. ఒభదార్థము విధిందవంబ ముచు చుళకియొక వ చొ రము అకు! 

బడుచున్నచో వాటికి విరోధము సంభనించదు. ననుబలులికే విరోధము ణాని, 



5 సర్వ వేదాంతేసారసం గ హాము, 
$8” 

శ 

దుర్భలులకు విరోధము లేదు, ఇశోజేమన్స బాధ్యచాధకథావమే కలిగియుంగునని 

భావము. 

అవ. పదార్థస్వభావము నాలోచించి చూడగా “జత, త్వం వదార్థములకువిరో 

ధములేదని చెప్పి, “్వదములయొక్క. స్వభావమును యోచించిచూచినను, పాటికి వీరో 

థము లేదని వెప్పుచున్నాండు... 

వాక. స్త, వ థాన యోర్షి .పద యోర్విరోథాళంకా సామా 

న్యాలింగతత్వా త్త తయూ ర్నవిపర్యయే. ౧౮౨ 

దం.ఆ, ఆవదములకు జాతివేత సంశ్లేషమా కలిగియున్న ౦ దున ,స్వ ప భోనములగు 

పదములకు విరోధముకలదని శంకించవచ్చును. వై వరీత్యమందు శంకించతగదు. 

తొ, '“గారశ్వః పురుషః (గోవు, అశ్వము పురుషుడు ఇత్యాదిపదములు 

తోము చవ ర్తించుటకు మూలమె తమకు వాచ్యార్థ్ మైయున్న గోత్వాదిజాతిని వరిత్య 

జించశే స్వ పృధానములై యుండును, గనుక “గారశళ్వకి ఇత్యాదివదములకు అభీేదబోధ 

కములు, నసామానాధిక రణ్యాము ఏీరుద్ధమైయుండును, శేష శేష భావముగా వృవరించు 

చున్న పదములు ఒకవదను ముఖ్యమాగాను, ఓఒకపదము అముఖ్యముగాను ఉండును, 

_ గనుక, వాటికి సామానాధికరణ్యము వీరుద్ధము గాదని భావము, 

అవ, ఈయ ర్థముశే క్ల శ్లోకముతో సకదముగా ణప ప్రచున్నా రదు 

న్లో. అనాలింగితసామాన్య న జివోసీ తవాదినా, 
నుస్టిల్లిల తత్స్వ్రవమౌా తస్తాదని న్యోన్యాఖిసమిాతు.ణ్ * * ౭౫% 

దం-ఆ, “తత్, త్వం ఫదములుెందును తమతమ వాచ్యార్థములవలన బహిర్లత 

ములి వరిత్యజించదగిన అర్ధమును ప్ర, వ, తిపాదించని వై, వరిత్యబింప బడిన క్రమళనువృ త్తి లి 

నిమిత్తములై న వాచ్యార్థములు కలవై వై యున్న వి. ఆశారణమువర్ణ నే వరస్పరము అపేక్ష 

కలవిగా నున్నవి, నం Re 

తా, 'త_క్ల్వనుసిి యను మహావాక్యమునందుగల 'కత్, త్వం వదములు 30 

డును తమకు వృ త్తినిమిళ్సములైన బి వ్మాక్వ) జీవత్వముల నే వాచ్యార్థములను పరిత్య 

ఉంచియున్న వి. గనుక, చరన్నరవిరోధవులు కలవికావు. వాచ్యార్థమాను వరిత్యజించి 

యుండుట శేమికారణమన, ఆ “తల్, త్వం” వదములం తాము తాక్సర్యముతో ప్ర వతి 

పొదించదలంచిన అ ఖండాద్వితీయాపరో కసచ్చిన్నా కృ స్వరూవమునకు విరుద్ధమైన వరి 

చిన్న శ్వ, సద్వితీయత్వ పరో ఈ త్వాద్యర్థములను ఈనువావాక్యమునందు ప్ర, ప యాగం 

వఃబడి శో తిపొదించని వై యున్నవి, నుక _వాచ్యార్భమును పరిశ్యజించియున్నని, 
అల్లో 



స్వ వాచ్యార్థమును పరిత్యజించియుం నుట కేమి కారణ మనంగా, ఈ “క 
ములు రెండును, ఒక దానిని మణీయొకటి యపే సీక్షీంచియంన్న౦దున, 

లోనుంచి తొలంగియున్నది, ఆనం7గా తొము నీవాక్యమునందు చేరియుం! 

మునకు అద్వితీయ వస్తువునే వ్ర, వ,తిపొవంచుటయందు తాత్పర్యము. కను 

ఆట్టితాత్స ర్య ము ననోసరించి ౌమున్న న స వాబ్యార్థము లై న అపరిచ్చి 

న్నత్వ, సర్వజ్ఞ త్వ, కించిద త్వాతివిరు ద్ధాంశములను పరిత్యజించి, అవి? 

త్రాంశమును ప్రతిపాదించుచున్నవి. '" భోకములోనున్న శ తువులనిం 

భుడించకుముోో అనే యభి ప్రాయ ముతోటి చ,యోగింవంబడిన “విషం 

మును తినుము) అచేవాక్యమునందుగల 'విషం.ఘంక్యు ఆనేవదములం 

లైన వివభతణములను వ వరిత్య జించియున్న ట్లు గనువదుచున్నవి యని భా 

త్వం? పదములకు ఆనన భిసమీత్ణమన 67 “తల్ పదము వృతిపా 

మునే “త్వం”వద (వ్ర తిపాదించవలయున నే నియమము. “త్వ౦*వదమ 

చినయర్థము నే న "వదమున్ను ద్రతిపాదించవలయున నే నియమమున 

అవ. పీయీా! “కల్, త్వం వదములయొక్క వాచ్యార్థములు ? 

శై నందున సంనర్షముకలవి కాకపోయినప్పటికి లతా ర్థములకు సంనర్లము। 

నని వూర్వపక్షవాది చేయుశం కను అనువదించి సిద్ధాం ంతచాది వరీహార 
కారంభిం చుచున్నా (డు, 

వాక్య, అపా _ససామాన్యార్థత్వాత్ అనువాదస్థ ళా 

విధథియమానేన చ, సవా విరోథా దుఃఖ కాదే! 
కామం జిహోపీతారయో రసంసర్లో యథోప పస స్ప సట్ 

విరహాత్ తత్త _త్హ్వమర్ధ యోరస్తు సంసర్ణః నీలోత్సలః 
చేన్నైవ మవ్యుప ద్య తే, (౧ 

దర-ఆ, దుఃశత్వము'మొదలగువది అనవాదళవదమునం దుండుః! 

వంబడినవదార్థముతో;గూడ విరోధము కగిగియుండుటవల్ణ ను. నిర 
వవృత్తి ్త్నిమ్మి 'క్టంబైన 'స్వవాచ్యార్థము కలుగుటవల్ల ను, పరిత్యజించతగిన 
వదార్థములట్ సనంసర్జాభానము య భేష్టనుగా కలుగుగాక. ఇదిపజణకు చె 

లేనందున కల్, త్వం" వ పముల లమ్యా ర్థములకు, నీలోత్సలములకువలె 
రము కలుగవచ్చునని యనీనచో నీవ వ, కారమున్ను యం క్రియు క్షము కాద 

_ తొ కల్ వదముయొక్క వాచ్యార్గము వరోక్షత్యము. “తం” 
వాళ్యార్థమ స సర్వ తీయ తము. ఈశిండు సామాన్యర్థములై నందుననో (కః 



కీ] _ సర్వవేదాంతసారసంగ్రహము. 899 

యులకు ప్రవృత్తి త్రి నిమి త్తమెనజాతి అయినందున) “త్వర వదార్థమందు కనుప వడుచున్న 

దుకిఖాత్వక _ర్భృ త్వాదులు వ వ్రత్యతసిద్ధములగుట చేత అనువాద్యముతై యున్న ందునను, 

చృత్యమాది వ్ర పృమాణాంతరసీద్ధములు కాౌకపోవుటచే విధింవతగియుండి “తత్” కదముచే 

విధింవంబడుచున్న పరమానందరూపత్వాదులతోటి విరోధించి యున్నందునను, తత్ 
తషంి పదవహాచ్యా ర్థములకు సంసర్షము లేకోపోవచ్చును. “తల్, త్వం” పదలక్యూర్థము 

లైన చిన్నాత త న్వరూవ ములకు చ్రార్యో క్ర కదోపములు అనగా అను వాద్య త్య విభేయార్థ 

విరోభాదిదోసములు "అీనందున 'సీలముత్సలంి (నల్ల నికలంవ) ఇళ్యాదివాక్యములయంద్య 

నీలోోత్పలశ్వములకువ లె సంసర్హము కలుగవచ్చునని కొందణు ఆ వేపించెదరు. ఆయామ్నే 

పము యు క్షియు క్షము కాదని భావము, = 

దం=అ. ఎందువల్లనో ఫి 

తా. ఎందువలన యు క్రియు కముకాదనంగా నత్తరశ్లోకములో. ఇెచ్పంబకునని 

భావము, 

శ్లో, తదర్ధయో స్తు నిషస్టాళ్థా ద్వయ పారోత్యవర్దితః, 
నాద్వీతీయం వినాత్తానం నాతా క నిత్భ్థద్భశావినా, ౭౬ 

ఖా దం.అ. ఆ “త తం ప్ మలయొక తాక్సర్వభూమి యగు చి దాత్త లి సర్వితీ 

యత్ర పరోక్షశత్వములులేనినాండు. అద్వితీయ మైన వర బవ బ్రత్యణాత,ను వదలి 

న్వరూవమును లఫించదు. పృత్య గాక నిక్యజ్ఞానన్వడూపుంైక. పరప వ్యతో వినాగా 

న్వరూవము లభించదు. | 

తా, “క్రణ్, త్వం" పదములు శెండు లకణానృ ల్లీ నోవలంబించి చినాత్రాత్మన 

తాత్పర్యము చేత వ్రతిపాదించుచున్నది. అట్టి “తత్త్వం” పదలక్యార్భ మైన వితారా, 

[న్ ఎర తీయత్వ పరోక్షత్వాదిళూన్య మై అఖం దైకరనమె యున్నది ఇట్టి చిదోత్త కో సున 

ర్షము కలుగశేరదు. “నీలోత్పల” వాక్యనున సీలతొ్వాక్సలత్వములం చరన్ఫరఖిన్న తము 

అతా. గనువసుచున్నందున, వనికి సంసర్హము కలుగవచ్చును, ' తల్ ॥ త్వం” పదల మి 

ర్థముతైన చిన్నాత (త్ర స్వరాపములకు 'వరన్సర భేదము క కన్లుజ కడనందున సంసర్హ ము సంభ! 

దు “తీ క్షం పడలత్యుములకు భేద రతిప. క్తి తి యెందువలన "లేదనా. శక్ వదలక 

రమైన ఆద్వితీయ ్రుహవాస స్వరావము లే (ప్రత్య గాత్త్యకంశెం భిన్న మైనడికాదు. భిన్న 

'త్రయినయెడల బ్రవ్వాట అద్దికీయక్యము. ఘటి టించదు. “శత్వంిపదలమ్యార్థ మైన వక, 

గాత నిత్య శుద్ద చైతన్య ప్ర -కాశరూభమైన పరబ, వాకం కొ భిన్న మైనది కదు. భిన్న సే. 
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యయిన చో నిత్యావరోత్షచ్శిమ్యవత్వము వ్రృతృగాత్మికు భు ౦చ వున, నవు కా 

రము వ,క్య గాల్మ్ వపరమాక్ర లకు 'భీవను లేనందున “తత్ త్వం” వవములు అఖండా 

రనిషము లే గాని వానిసంసర్లము లేదని భావము. వదార్గములకు భద వ,తిబ తి కలిసియు 
0 అ ౧ | ళు లీ. అనీ 

న్నచోట వాటికి సంసర్హము కలుగును. లేనిచో కలుగదని పరమార్థము, 

అవ. ఫూర్వవతీ వాది చేయునా న్నేవమును చూపుచున్నా ను... 

ఆ అ he wee పచనం టై షే మట CU, | వాక్య. అ తాహ కిమివహా జివోసితీం £౦0 వొపావెత్పితముతి. ౧౮౫ 

దం-ఆ. ఇచ్చట చెవ్యుచున్నాంను. ఈ “శం సదనుంద వశత్యణించ నిచ్చ 

యింవం బడిన డిన య ము వీది? విధించ నిచ్భయింపం బడిన యర్థము పది? 

* త్వం” పదము వ సృక్యగాత్తః స్వరూబమానుమా ము ద్ర శిపారించుడున్న 

దిగడా? ట్ట (వత్యగాత్మన్వరూవము నిరవయవమై యున్నందున దానియందు హేయ 
మెైనఫాగమ కొంకయును, గ్రాష స్య మొనా భాగము కొంకర్లు ను ఉండ చేరదని పూర్వ 

'వాద్ యా 'సేపి ంచుచున్నాండన్ భావము, 

అప. ఇందుకు సీస్థాంతవాది విజ మును చొవ్వుచున్నా వదం 

వాక్య. ఉచ్య శే, ౮ 
డం-అ. చెన్నంబ ఘను, 

తో, ఈ చేనీనయమా కే వమునకు దరు చ బంటి ఫునుని భవము. 

వాకిస్టీ. పై ఫ్ / గాత థఫాయిన స్యాం వాదు యం మీ =... ల . 
య తహం acts ip క్త OI Fas అచ్చా ఇ నా cu 

దం-=ట, చత్యగాత్మన్వరూవమును నిధించుచున్న “తం” వదమువలన కందు 

'తెలియంబడుచున్నవి. (౧) "నేను దుఃఖపంతుండను (౨) వక్యగాకృను అని, 

“త్వం” వదమునందు * నేను దుఃఖ వంతు గను అ: 

My iy అ జీ బు, గ సం భో [" గ ( న. Wy, ఖం స న్ న. TTC ల సు ఈం జ (వత్యగాత్తను అనీ యర్థను శకట, ఈ రెండ్య్థములం తయ : బనుచున్న గాన 

దుఃఖపంతు: దడ న సేయర్గము త్యంందందగియున్నటి,. జీను వక గాత ను సయర్థము.. 

ద్రహంపందిగియిన్న దన్ భాపము, అనంగా త్వం వనము. కీపల ఏ చృక్భగాక్ల స్వరూప 
మును ' మొత్తము వ్ర వ తిపాపంచునపి కాదు, అహాం క *రెవిళ్లిప్ట మైన "పక రే న్యరయూభమును 

వ్రతిపాదించుచున్నది గనుక దుఃఖితా | దిధర్మ నహిత "వె మిన ఆహం కరిము 

త కయున్ను, “త్వం” వదమునందు కనుచడుచున్నని గాన “కషం” వదార్థములో త్యాళ్యప్రున 

సాగమున్ను గట్ట నని భావము, 

యర్థము ఒకటి "వేను. 

మున్ను, వృత్యగా 



pe 

౭ చెం సర్వ వెదాంతసా రసంగ్రహము, $91 

అవ, ఓయీ! “త్వం చదమునందు కెండర్థములు కలిగియుండిన, శెండర్భ్గము 

లున్ను గ్రావ్యాము లే కావలయునుగాని ఒకటి గ్రావ్యామని, మజణీయొకటి శ్యాస్ట్యమని, 

నీలభెవృవలయును? ఆలాగున చెప్పినను ప వ్రత్యగాత్యాంశమే గ్రావ్యామని ఏల చెవ్పవల 

యును? అహాం కారాంశము త్యాజ్యమని నిశ్చయం చుట శమిెపే సాకువు? అనిశంకించగా 

వరివారించుచున్నా (ఈ క. 

వాక్య. తత్త చ ప్రత్యగాత్తనోఒహం దుఖిత్య నేనాి 
సంబంధ ౫ ఆత త యా థా శ్త్యాసవబోధ హేతుక వవ్క అతః 

అవహామర్థః అనర్జోవ సృష్ట త్వా నజ్ఞానా జ్థత్వాచ్చ శే హేయ 
ప్రతి ప్రత్యేక కశేోరవసీయ కే. ౧౮౮ 

దం=.ఆ. అందులో (వత్యగాత్త్మకు చేను దుుంఖవంతుండ నే యర్థముతోటి నం 

బంధము. ఆక తత్త్వము తెలియకపోవుటణయే కారణముగా గలిగియున్న ది, కావున 

అనాం కారము ఆనర్థములతో గూడియున్న ందువల్లను త్యాజ్య మైయున్న దని పృత్యజ 

పృమాణమ చే శారణమువల్ల సే నిశ్చయించం బడుచున్నది. 

తా. ప్రత్య గాత్త్మ్యకు చేను దుఃఖవంతుండన నే యంశముతోటి సంబంధము స్వస్వ 

రూపయాధాత్త్మ మును తెలియకపోవుట అనేఅజ్ఞానము వేత సంఛవించినదిగాని వాస్త 

వముగ లేదుగాన అజ్ఞానము వల్ల అహంకారము సంభనించి సకలానరములను సంహౌదిం 

చుచున్న ందున త్యాజ్య మైయున్న ది. ఈయ ర్థము వృత్యతముచేత నె తెలియ బడుచయు 

ష్ భా భావము, 

వ. వా గ్యవతచాది మరల శంకించుచున్నా (డు. న 

వాళ్ళ తద్దె కిం హీయం కిం వోసాదేయమితి నావధ్ధి యే. 

దం-ఆ, తల్? ప 3 బదార్థమునందు త్యాజ్యము వీడియనిన్ని, కేనా 

నిళశ్ళయింప(బడదు. | 

తా, “త్వం” పదార్గమందుగల అవాంకారాంశము ఆనర్గసం పొదకమై యు 

న్నందున త్యాజ్యమని వెప్పినను వవ ఏ వచ్చును. “కల్ * వదొరముగల సర్వజ్ఞ త్యాద్యం 

శ్రమున్ను పురుపార్థరూ పముగా నున్నందున త్యాజ్యము౩ 'దుగచాల గాన [తతః పదా 

రమందు త్యాజ్యాంశఛమని గాని, ఉ పొదేయాంశమనిగాని నిశ్చయించుట్యక్ర వీలుకాదు. 

సర్వ ముపాదేయమే కావచ్చునని భావము. 

అవ. సీద్ధాంతవాది వరిహారమును వెప స చున్నా (డు. ==. 

వాక్య. తత కద మధిధియ తే. ౧౯9 

_ద౦ఆటి, అందువలన నిది చెబ్ళంబడుచున్నది. 
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శా. ఈవిధముగా 7 +ర్భవత్షవాది యా మేన మును సోసీసందున శఈముందతీవరి 

చ్యరము EN బవ నని భావము, 

నో, పారోమ్యం య త్రై కద సా ని తదేయ మహమ్మువ న్ 
భళా (న. 

teh 
a 
{ 

'తిషవాపహాొ' మా న. రో వ్రతాల న న్ న్న R "న, 2౭ ళ్ 

ల 

దం-ఆ. “తల్ వదాదమందు వీవరో శత పము అహో అ. అహపుంకారమువతె 
గ్ 

చ ఆ fmm ConA ల్ ws hE sew an Hf . 

త్యాబ్యమైయున్నవి.. అవాంకారమునకు వృత గామ ఎట సప. భకమాక్ల నైన 

నాకున్ను పరో తత్యముతి తోటి భీవరు క్ు 
bn 

తా. క్రణ్ ' బవమందు వచో: [త్వ న్న్న Ei "తె No సర గ్ల్లిప , మున సేమాక్ర 

గ్ yw i fei agg, 

బ్రా "తె వియ: బసుచున్న బి. ఇందు జో గత RS త్వా్యగకము అపాం కా! మే 

ఆహార కొర ము చ ణు గాత్ల శరస 

భిన్న మైయుండి జ యున్నందునగ దొ తొ క్ల మెన వి, లల క్వనర్యళ్ళి 

ను రట 
క 

న. Breen 

'త్యాదులున్ను er క్త గంటు ఫ్న్నములె ప చగన కయ కిచ మ 7 పత క: నందం బ 

వలె త్యాజ్యమైయున్న ది. ఇందుకు కారణ మేమన, 

me 

డియున్నందున త్యాజ్యము టై వెన్న? DE, st « Sep క్ర? శు తాళ్ళు మని చె gio 

ఆనర్థ నం పదక తము అధిక కాడణమీ గాని, ఆ Hh వ త మే ముఖ్య ఇం ము, 

జని భౌొవను. జ 

ల్ న్ 

భి ఖ్ వ్ర ఖో ణా ముం న్ు | యయ ty మును సీయరు యు: న్నా: Fe 

వాకర్టి. కసం ల సృిసరకి అ సతయ “iN 
d i | on స్స ల 

సొ శ్ర యం చడ Tt నయనే Qo దు ఫం నో సను 
qs iy టొ re HAD, fit 

దం, అద్వితీయశ్యుము నృ రూవముణల ల “తల్ "భదాాము ఆక శక్యం” వదా. 
ఛు tt (| ఖః 

రమైన ప్ర, వ! క్యగాత్త యందు ౫ మవ స చున్న sig మత శే ముకక త్వ్య్వాదులను నిష 

క ంవటేయునవి ని ఇదివజికు. నొప్పియుండిం. ఆప యల్యిముగా తో శ జళేదు. ఎందు 

పల్ల ననా నిచ్చట వవములగకు సామా వాటిక గ, జను క” షయం పో అచ్చట 

ఓకచపము మయొక వ వతురముగ ల న్వప్రు. స్ట గె స్ధ్మును నిదే ఏం శీను, సమూ నాధి 

కరణ్య మున్ను నీక ba సములు బవముంకేణాన ఛే సా నీ పుకు. భంగ గిందదు 

“క్రణ్? భవము “శం భసముయుక |. ఆస్థమును బోధెండుట లేరు కాన “ఇల్, త్యం" 

చభచముణలగు వె యిథికరణ స్రమేశాని, న సా సూ భాధ క కణ యు లేదు. | Wao Tr p క్ 

వదము “న దో ఛదాన్థమం దోర శీ ళం ట్ కేవ నంటాంక్యానుం నివ Row Bose 

అదు ఫి వయ మొన భానముడత రజ్రాధారం దారే క ంజ బడిన ము నీవ రకల i hore ye జీ జల 
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జేయంబడదుగదా? లేక “శ్ వదమున్న 'త్వంి వదార్థమునే చెప్వనని సామాన్నాధి 

శరణము నంగీకరించితిరా, అపును కల్, త్వం" వదమా లేకార్థకములై నందున పూన 

రు _క్యదోషము, ఒకచదమునకు వె యగ్ల రము "మొదలగుపోషములు సంభవించును, గనుక 

“త్వరల్ * వదము “'క్వంిపదార్థగక న నది  రీయ్యా త్యాదులకు నిన ర్రకమని చెప్పినది యు క్ర 

ముకొడదని భావము, 

ఆవ, సీద్ధాంతవాది జురిహోరమును చెప్పుచున్నా దులా 

వాక. ఉచ్యతే, 

తా, వరివహాోరమునో చెవ్వచున్నారమని ఫావము, 

థ్ వాక్య. న వైవయో ర్నివ ర్లకనివ _ర్వృభావం వయం ట్రూ 

నకి కథం తది తమ ప్రక్యగాక్మని ప్రై స్రాగానవబుద్దా 

విషితీయ? చా సానేనావహోద్ద్య తే అతి ర రవభేధని రాశి సన 

శదుత్ధస్వ సద్వితీయత్వస్య త్వమర్హస్థస్య పరొతత్వస్య చ 
తదక్జస్థన్య నిరసనాన్న వై యధికరణాష్టది శ చ్ గీ ద్యసావసారో 
2 £8. ౧౯౩ 

దం-అ, ఈల్ వదార్థ, త్వం” వదార్థములకు నివ ర్హ స్యనివర్హకభాపమును మేము 

౧౯9 

చెప్పము, ఆయితే యేలాగన, “త్వంిపదార్థమైన వ్రశ్యగాత్మయందు ష-ర్వము తెలియ: 

బడని అద్వితీయశ్వముకలునట చేశ, ఆయద్వితీయత్వను. ఈ “తల్” పదముచేత 

తెలియంజేయంబడుచున్న ఏ గాన అజ్ఞానము నిరసింవ(బసును, ఆందుచేశను, ఆ యజ్ఞాన 

జన్యమై “కం” వదార్థమందున్న సవ్వితీయత్వమును “తత్ వదార్థమందున్న పరోక్ష 

క్రషమును నిరోసించటవల్లను "వై యధికరణ్యము మొదలగు దోషములకు నవకాశము 

లేదు. 

“కత్” పదార్థము నిరర్గకమని “త్వం” వదార్థము నివర్హ్యమని మేము చెప్పలేడు. 

ఆయితే మేను చెప్పిన చేమనగా, “క్యం' పదార్థమైన వృత్యగాత్మయందు అద్వితీయ 

తనము సిత్యముగానున్నది. ఆయిలే ఆది అనాద్యళ్థానాచ్భాదితమెై “తత్త ్వమస్యాదివ్నా 

క్యశ్మవణమునకు పూర్వమందు తెలియబడ్ డియున్న ది, కోన అజ్ఞానము నించి ఆయ 

జ్ఞానకల్పితములై న “త్వం” వచార్థనిప్ట ,నద్వితీయత్వ దుఃఖ త్యాదులును కత్పదార్థనిష్ట్ర 

బరోత క్ష సర్వజ్ఞ తాదులంను నిష _రించుననిమా త్రము వెద వ్రచున్నాము. శానీ ఈ 

“కల్, త్వం” భుదములు పీటియుక్క. అర్హ ములున్ను సప రనివ రశభావము. సాకూత్తునం. 

గనిగియున్న వని ఇస్పినఏలేదు. గనుక స్రూర్యవాది చెప్పిన వైయధికరణ్యవదాంతరవై 

యర ర్థ స్ట్రిపౌనరుక్ష సదిపోవములు మావశ్రమందు సంభ వించవని భావము, ల 

50 



394 ౨ వైషూర్మ్యనిద్ధి.. le 
అవ, ఈజెవీ ప్పినయర్థమును క్లోకముతో చెప్పుచున్నారు. . 

వాక్య, తదిదనుభిధీయతే.. న ౧౯౪ 

దం.ఆ ఆయర్థము శెబ్బంబడుచున్నది. 

తా. శ్లోకముతో చెప్స(బడుచున్న దని భావము. 

నో. తత్ర _త్త్వమ్థైన సంపవృకో నానొత్వం వినివ_ ర్హయేత్ , 

నాస్య 'సపారోత్యం త్వంతదర్థం. సే న్ సృష్పతి.. ౭౮ 

దంఎఅ “తల్” పదార్థము “త్వం ప పదార్థమతో నంబంధించిన చె భేదమును 

నివ ర్తింవ చేయు చున్న ది. “త్యం వదార్థమున్న " చరిత్యజించంబడని పరోతశ్వముగల 

“తత్?” వదార్థమును సంబంధింద నిచ్చయించదు. 

తా, “కత ప వదార్థమై విధింవబనుచున్న అద్వితీయ ట్రహ్యన్వరూప ము “క్నంి 

పదార్లమై అనువదింపబనుచున్న చశత్యగాత్మ స్వహవముతొ” సంబంధించి ఆనంగా వ చత్య 

గాక కం అభిన్నముగా . 'తెలియంబడి, చ్రశ్వే గాత్ర త్ర్రస్వరూవమును ఆవరించియుం 

న్నతక్ఞానమును నినర్రిందంజేసి యందు మాలమున అజ్ఞానజర్యములై న నర్వితీయక్య 

దుఃఖ త్వాదులను నివ ర్రింప వచేయంను. ఈ (వృకారమే “త్వం” వదార్థమ్రైన వ్రశ్య గాత 

యున్ను పరోకక్వ సర్వజ్ఞ శ్యాపిన్యవిడున్ట సర ములను వరిత్యజించనిచో “తత్ వదొ 

ర్భమైన వరృబ్రవ్మాతోటి సంబంధము ఆభిన్న ముగా గలుగదు. కాన “తట్” వదార్థనుందు 

గల ఎ వరోతత్నాదీ ధర ర్మములున్ను. అజ్ఞాననివ ర్రీచేత నివ ర్రించుచున్న దని భావము. 

ఆవ, మరల ఫూర్వవాది భంకించుచున్నాండు.-.- 

వాక్య కస్తాత్సునః కారణా శృదర్థోఒది్టతీయలక్షుణ స్త స్త్రదాల్లేన 

ప్రత్యగాత్త నా నృకగక్థన్షవిక్యోర్టు స్వ్వితీయత్వం 

తలే ౧౯౫ 

దం.అ. అద్య తీయస్య రూవచై “కల్” వదార్థము త్వం వదార్థమైన చత్య. 
గాకతో. అభిన్న మైయుండి . అజ్ఞానజన్య మైన సర్వితీక్వమను గని వాశంచనని 
" యేశారణమువల్ల -ఇెచ్పంబడినది. 

శా “కల్ : పదార్థమైన వరమాత్ర క్షం? పదార్థమైన ప్రత్యగాకృతో అథి. 
న్న మైయుండి “త్వం” పదార్థము నావరించియున్న అజ్ఞానమును. అజ్ఞునజన్యములై న 

సద్వి తీయ క్వ దుఃఖ త్వాదుల నివ రంపం జేయునని వెకి కినది యం _క్షముకాదు, ఎందువలన a FF 
ననగా" త శ్ర మసి” వాక్యము “జీవ బ్రహ్టైౌక్యమునందు. ాత్పర్యముగలిగ యున్నందున, నట 
దుఃఖ త్వాదినివ _ర్రియంద్లు కాళ్ళర్యమ గలదికాదు, ఏక్యమందును దుఃఖ త్యాదినివృ ల్లి ( 

యవ 



సర్వ వేచాంతసారస సం గ్రహము. శ్రర 
క కెంటియందును తాత్పర్యము. కలదనినచో వాళ్యఛేదనోషమ సంభవించును, 
మునకు బకయర్థమం బే తాత్పర్యము కలిగియుండునుశాని, కెండర్భములయం 
ర్యము కలిగయుల డదు. రెండర్థములయందు తాత్స ర్భమున్న చో హెక్యమును 
వ్యయము లుచ్చరింపపలసీయుండును, అదియే వాక్య ఖేదదోవను కాన 'శ్రత్*. 

మకఖ త్వాదినివర్హకము కాచేరదని భావము, 

౨వ. సిద్దాం క వాది పరివోరమునే చెప్పుచున్నా(డు, ane 

కస్, ఉచ్యతే. ౧జఓ౬ 
5ర-=ఆ, చెప్పబడును, . 

జో. ఫ్రూర్వవాది చేసిన యాకేవమునకు పరిహారము జెవ్పంబడునని భావము, 
కస్ట. విరోథాత్ . ౧౯౭ 

నలి-అం విరోధము కలిగియుండుటవల్లను, 

వత, “తత్త సమసీ “వాక్యము జీవబ ట్ర, హ్లైక్యమందు తాత్పర్యము కలిగియున్న ట్లు 

వాది తొత్పర్యలింగములచేత కనువేడుచున్న దిగచా? “త్వం పదార్థమందు 

ఐఇటదులం కలిగియున్న యెడల, దుఃఖ త్వా దివిశిష్ట "మైన “త్వం” వదార్థముతోటి. 
క మె “థ్” వదార్థమునకు ఐక్యము సంభవించదు గనుక నాక్య కోత్స ర్యము 

ఈము కలుగును, అందువలన దుఃఖళత్వాదులు నివ _రించుట ఆవశ్యక మెయున్న ది, 

క్య భేదదోవము కలుగదు. స్వ ప్రధానములయిన అర్థములనో వ్రతిపొదించు 

నే వాక్య భేదదోవమని భావము, న 

క్వ. తదుచ్య తే, ౧౯రా. 

కం=ఆ: అదిశెవ్పంబడుచున్న ది oe 

జొ, సం గృవాము7ా శెచ్చంబడిన యర్థము కోకముతో. చనం? బడునసిభావము, 

సాంసాకతాఒద్వితీయేన పారోక్యుంచాత్ర నాసపహ్య... 

ఇహ్రాసంగికం విరుద్ధత్వాత్ . త్ర రక్త ఏంభ్యాం బాభనం తయోః. రికా 

నం=ఆ. సంసారిత్వము 'అద్వితీయమెన ధ్రవ్యాతోటి వరో తత్వము, అవరో & క్ల 

ఆక ఆృతోటిన్ని విరోధించుచున్న౦దున అసంసారిక్యవరా త క్వములకు “కల్, శ్వం' 

చక్ర బాధనము నాంతరీయశ మె (ఆవశ్యకమై యున్నది, Wi 

జా, “త్వం వదార్థమందు కనువడుచున్న సట్విరీయత్యదుకఖ క్వాదులు శ్ శీ 

-పాద్యమైన అట్వలీయ బ్ర వ్య హముతోటి విరుద్ధమ్నులై యున్నవి. “తల్” 

ఏన(బడుచున్న . బరోతశ్వసర్వజ్ఞ శ్వానలు 'శ్వం' వద్మవృతి పొద జమ. శ 
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దవరోతమైన పృత్యగాత తోటి విరుద్ధములై యున్నవి. ఈళండువిరుద్ధధ ర్మ యులు 
నివర్తించనిచో ్రత్యగ్భ్రవ్యాలనై క్యము . “సిద్ధించదు గనుక, ప్రత్యగృం మై ఫ్రైక్యమందు 
తాక్సర్యముగల తత్ ' త్వం” పదములవేత సరసారిత్వాదివిరుద్దథర. ములు బాధిందవం బడుట 
నాంకరీయక (ఆవశ్యక మై) మైయున్న దని భావము, వీది యేదివినాగా సిస్థించడో అది 
దానికీ నాంతరీయకమని చెప్పబడును. 

వాక్య. తత్త జ్ర ఏకుర్భయాన్తు బాధకత్వె ఒన్యదప కారణ 
ముచ్యతే. ౧౯ EE 

* దం.ఆ, గోత్ర కం ”వదార్థములయొక్క_ బాధకత్వమందు మళియొకెకూ తువు 

చెప్పబడును, 

_ ఈ, సాంని రిత్వపరో ఈ త్వాదులు ఏిరుద్ధములైనందున “తణ్ * త్వం ఇదా 
ర్థములచేత బాధింవంబడునని యమెందువలన చెపోవలయును. “తల్ క్వంి వదార్థము 
లున్నో విరుద్ధము లై యున్నందున సంనారిత్వాదులవేతనే భాధింవంబ కకూడదాయని కొం 
దజుశంకించెదరు. ఆలాగున శంకించతగదు. “తల్, త్వం? వదార్థము'లే సంసా ౫ త్య్యాదు 
లన బాధించునుగాని, సంసారిత్వాదులు “కత త్వం” పదార్థములను బాధిందంజాల 
“వనుటకు మణియొకళా రణము ను త్రరళ్లోకముతో 1 చెవ్వచున్నామని భానము, 

శో అజ్ఞాత స్ పురుహార్ధత్వాత శా శ్రతతళ త్ర ఫ్రై త్త , సమర యో, 
tp 

స్వమర్థ ౩ మపరిత్యజ్య బాట కా సాం విపద్దయోః. ౮ 

డం-ఆ. కల్, త్వం” పదార్థములు అజ్ఞాత ములై పురుషార్థము త్రై యాండుతటున 
లను శు తిచేత్ర (వ,తిపాదింవబడు చున్నందునను, స్వకీయ మైన * ఆర్థమునకు వదలక 
విరుద్ధమపకు చాధకమ్య్ములై యున్నవి, 

అతా. శత త్వం పదలత్యార్థములం పృమాణాంకరము'వేత  తేకియంబ జని 
వైయున్నని తె6సినచో. పురుషార్థము శయ న్న వి. కొన వేదాంత నాకము లేత 
తాశ్సర్యముతో వ వ్రతిపావింపంబడుచున్న వి, నంసారిత్వవరోక్ష్రత్వాదులం ఇట్టినికావు 
ఇవీ వ్రృత్యమాదిపృమాణములవేత 'తెనియం బడ చున్నవి, తె సినను పురుహెర్థములం కావు, 
శావున నే 'వేదాంతవాక్యముల చేత తాత్సర్యముతో వ చ,తిపాదీంచంబడునని 'కావు,.ఈ శా 
రణమువేక “కత్, త్వం” వదార్థములే సంసారిత్వాదునకు బాధకి ను అంగాని) నంసారి 
త్వాదులు కల్, త్వం వదార్థమలకుభాధకములు గావని భావము. 



3.] సర్వ వేదాంతసారసం గ్రహము. 897 

అవ. ఈ వ పృకారము “కల్, త్తం పదములు లత్ణావృ ర్తి నవలంబించి వ పశ్య 
YE ఫాళ్యమును “ నోధించుటయంను వ వ,త్యమాది వృమాణవికోధము లేదని యిదివరకు 
చెప్పినయగ్గమ న అనువదించు చున్నారు. 

వాక. ఏవం తావద్యథొ 'పక్రాంతేన ప్ర, క్రియావర్షనా న 
హే శ్రశర్టివొది ప్ర ప మాణాంతశై og అ. ౨౦౦ 

దం-అ, ఈప్ర కారము ఊప (శ్రమము నతి క్ర మించని ప్రకారను వేత (వత్యత 
ము మొదలగు వ్రమాగాంతరములతో టే విరోధవాసనయును సంభావించంబడదు, 

తా, “కల్, కం” వదములు వృత్యగృ్రమైోక్యమును పృతిపాదించునని ఆవి 
వయమునందు వ (సృశ్యమాది పృనూణాంతరములు లేశముగ నైన విరోధించవని యింత్రవణికు 
వ్రతిపొదించినారమని బావము, 

ఆన, ఇంకను వ సృత్యకాదివిరోధము, లేకపోయినను, కలదని 'శలంచి 'త త త్తమ 

స్యా”దినాక్యము వ ప్రసంఖ్యానమందు తాళ్చర్యముకలదని యెవ్వరు వెప్పచున్న్నరో 
వారిపత్ మును నిరాకరంచుట కారంభించుచున్నారు. 

వాక్య. యదాపునః స సర్వ, , కారేణాపవి యతమానా నై 
వేవుం వా క్యార్థం సంధొవయంతి (యామ వ్ర తిక 
దికో నే మాణాంచేరనిరోధగ ఏవ తేని సున్న పి పకఉద్యతే. 20౧ 

దంత. ఎపుడు సర్వవిధములచేశ్రను వ వ,యత్మమును చేయుచున్న వారె ఈవా 

'క్య్యార్ధమును వ్రృత్యతము మొదలగు చ్రమాణములయొక్క. విరోధము పలనే యూహిం 
ఛరో ఆపథమందున్ను చెవ్చ్పంబడును, 

తొ, ముందుగా పదార్భజ్ఞానములను అన్వయ వ్యశి'కేకముల చేత కలుగ, చేసికొని 

యున్న అధికారికి “ఠ త్ర శ్ర్వమస్యాది వాక్యము పృత్యగభిన్న బ్ర బహస్వరూవసాకాత్కార 

మును కలుగ కేయునని,యిందువినయ'మై వ, త్యమోది వ మాణాంతరములుఎంత్తమా త్రము 

విరోధీంచవని మేమువెస్పిన అర్థమును విళ్యసేంచక కొందలు ళా స్థ కారులు తమహమ. 

బుద్ధికొ లది యాలోచించి ట్ర, హా హా త్లెక్యము వ వ్రత్యమోదివ, వ మాణాంత ర ఏరుద్ధ మైనప్పటిశి 

ప్రనంఖ్యానసా"పేత్రమను త్త _తృమస్కా” దివాక్యముచే తసం పొదించంబ దునని “వచ్చెద. 
'వారివశ్షమందు కొన్ని దోషములు సంభవించును. వానిని ముందణి గ గ్రంథములో కాన్సిం 

చుచున్నారమని భావము, వ వ,సంఖ్యానము అనంగా ఆవృత్తి ల, రక్ళచాలోననము. 

న్లో క్ ప్రత్యమోదివిరుద్ధంచే ద్వాశస్టిమర్థం 'పచేత్వకిత్,. 

స్యోత్తు తేద ద్ద ప్టివీద్యర్థం 'యోపాగ్ని వదసంక యమ్. ౮౧ 
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దళ. ప్రత్యమొదిప్రమాణములకు విరుద్ధమైన యర్థమును వాక్య మొక్రాగొక 
చెప్పినచో ఆవాక్యము | శ్ట్రీయందు అగ్ని బుద్దిని క్యమువ'లె ' దృష్టైక చోట చెప్పి ఆనా శ్రేయం స్నబుద్ధి విధించునా స్ట్! ద్భజ్రై 

ధీయే ఆర్థముగాంగలది నిర్బంకయమ? నగును, 

తొ, (వత్యమెది వ, వ మాజములకు విరుద్ధమెన శవ వ్యు చెళ్యమును వాక్యమా 

ప్ర తిపొదించుననిచెకి పీకే వాక్యము వస్తున్వావ ప్ర తి పాదకము గాది దృష్టివిథెవరవా ని 

వెప్పవలసీయుందును. (దృష్టివిధి యనగా అదిశాని వస్తువు ఆదియని ఛావించమాని 

వెష్పుటు ఇది న చాస్షినిగ్యయందు కనుబడుచున్న ది, ఇచ్చట ద్యుతోక, పర్జన్య వృథిక్ 3 

పురుషులను, స్తీ ని వీరినైదుగురిని అసి గా (చతిపొవింవంబడియున్నది, ద్యులో కముమెౌవం 

దలు... స్త్రీవజకగల వ వదార్థములం. వాస్తవముగా అగ్ని గాకపోయిననుు వానిని _అన్ని7గా 

వ్ర తిపాదించినందున ఆవాక్యము దృష్టివిధిపర మై యున్నది, ఆవ, కారమే Mees 

వ్రళ్యము వాస్తవముగా 'లేకపోయినప్బటికి ' “త్ర త క్ల షమసి” వాక్యము చానిని చ చృతిపాదెం 

చినందున, ఈవాక్యము దృష్టివిధిపరమై యుండునని భ్లావనము= 

అవ. అయితే “తత శ్ర కమస్యా? దినాక్యము వస్తుస్వరూవవ, వ తిపాదకమంగాదణి 

దృష్టివథిపర మేనని చెప్పెదమనినచో అటులం చెప్పరా దనుచున్నారు. 

వాక్య. యదా తు తత తృ్వమస్యాదివాక్యం సరవ వ కారే 

గాకాక్సి విణార్భమాణం న శ్రీ యాం. కటాతేణాపి వీశ్ష లే 

తదా పృసంఖార్టీనాది వ్యాపారః దుస్సంభావ్య బతి. ౨౦౨. 

'దంఒఆ, ఎవ్వడు “త త్ల సమస్యో ది వాక్యము 'నర్వవిధములబేత విఛారించంబదడం 

చున్నదై శ్రీగంటిచూపువేతనై నెతము శ్రీణనుచూడదో అప్పుడు వ ప్రుసంఖ్యానము. మొల. 
'సవ్యా హారము (కి క్రియ సంభావించుట శక్య మైనది కాదు* 

త క్ర్వమసీ" వాక్యము వస్తుస్వయావమ్మాక్ర ప్ర ప తిపాదనవ రమా? లేక ఉపా 

సనాదికి కి యావ వ్రతిపాదనపరమా? యని విచారింద నారంభించి యువక మోబవ నంహకి 
రాదివ జ్విధశాళ్స ర్య లింగనులను ఎన్ని పర్యాయములు ఎన్నీ విధములచేత యాలాోచించి. 
నను. ఉపాసనాది (శ్రీయావిశేషములను శ్రీగంటిచూపువేత కూజా వాక్యము నిక్ 
శ్షీంచునట్లు -తెలియంబడలేదు. అనంగా. స్వల్పముగానై ఇనా త్ర త్ర రక్త మసిివాక్యము కీ య 

లతో సంబంధించునట్టు తెలియంబడలేదు. కాన జ వృనంఖ్యానాది(ఊ పొసనాద్మి కి, క్రియా 

పరత్వము కలిగియఃండు నే మో నని, యూహించపన నెతము శక్యమైయుం డదు 

కావున “త్ర _క్తప్టమస్యాదిచా క్యము వస్తన్యరూవనూత్ర, | వతిపాదక మేగాని  దృష్టివిథి ౩ వత 

ముగాదని నిశ 'యింపందగియున్న దని భవమ . 
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వాక్య. తదుచ్వ లె. : " ౨౦౩ 
 దంఎఆ, అది వెవ్చంబనును. : 

తా. ఈచెపి స్పినఆర్థము ల్లో శ్లోకముతో చెప్పంబనునని భావము. 

శ్లో వ స్టే ప్టకనిష్టం వాక్యంచే న్న తస్య స్వా త్కి)యార్థతా. 
వస్తునో హ్యాకరూపతాష ద్వికల్బ్పస్యావ్యసంభవః. ౮౨. 

దం-అ. వాక్యము వస్తు స్తుస్వరూపమునం దే నిష్ట కలబైయుండిన చో  ఆవాక్యము 

నకు క్రి యావరత్వము లేకపోవును, వస్తున్యరూపము $ నీకరూపము గా నున్నందునవికల్ప 

మునకును నంభ వములేదు. 

తా, “తత్త మసి వాక్యము వస్తుస్వరూవమునే వ వ పృతిపాదించుచున్నందున కి కి యా 

పరము కానేరదు. ఆవస్తువు ఆనంగా వాక్యము వేత వ తిపాతింపంబ'డే ఆత క వస్తువు 

కూటస్థమైనందున (నిత్యనిర్వి కార మైనందున) కీ, యచేళ సాధింవందగినదికాదు. కావు 

నే దానియందు  నిక్యసిద్ధమా? లేక, కి క్రయాళిష్యమా? యనువికల్పమునసై తము సంభ 

వించదు గాన, త్త క రమ ఫ్యా” ది్నా వాక్యము జ త్రసంఖ్యానాద్నిక్తీ కి యావిషయము కాదని 

భావము. 

ఆవ. వాక్య ప్రతి పాద్యార్థమునకు ప్ర వ్రమాణాం తరవిరోధముకలదని అంగీకరించి 
వృమాణాంకరవిరోధమే చేదనుచుస్నారు wr 

పృమాణాంతర విరోధః. ౨౦౪ 

ప్ర మాణాంతరములతోటి విరో 

చెప్పిరి. వ్ర 

నాక, భిన్న విషయ తాగచ్చ న 

దం-అ. భిన్న మైనవిషయ ను కభాయన్నందున ప్ర 

భములేదు, 

“తత త్స సమసీ” వాక్యము (ప్ర వతి పొదించు నర్థము వేరు ్రశృణాంత్రహాతాం 

వాక్యమునకు వ ప్రమా 

ణాంత రవి రోధము లేదు. ఒకో అర్థమును వాక్యము ఒకరీత్రిగా [వ చత్యవాదులు మణీయొక 

పృమాణాంతర విరోధము కలదని చెప్ప 

వచ్చును. శెంకునో భిన్న విపయములుగా నున్నప్వు డట్టివిరోధమును చెప్ప[ంగూ డదని 
భావము... . 

వాక్య, కథం ఉచ్యతే. ల. _ ౨0౫. 

దం-అ, యేలాగనం7ా చెప్పబడును, మ 
తా, త్త నమస్యా"దివాక్యము), ప (వ,త్యకాదివప్ర, మూణాంతరములున్ను. ఎట్లుఖిన్న _ 

విషయములో దానిని ముందజీక్లోకమున శెద్యచున్నామని భావము, 
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వో, అపూర్యధిననుం కుర్వన్న)చూణం సార్గన్న చేన్న తత్ ౨ 
న విరోధ స్తతో యుకో విభిన్నా ర్థావబోధినోః. ర౮ాకె 

దం,అ. అబ్జాతమగు అర్థముయొక్క- జ్ఞానమును. చేయుచున్న దై (= 

గును. లేనిచో నది ప్రమాణమే కానేరదు. అందువలన నిన్నా ర్థములను బోథిం 

ణములకు చరన్సరవిరోధము యు _క్షముకాదు, 

తా, మణియొకదానివేత తెలియంబడని యర్థమునో కతెలియజేయంం న 

ణమనం బడు, వృశ్యతము ప్ర ప మాణ మైనందున కనకం"కే ఇతరములైన |= 

లేత తెలియ పడనియర్థమునే తెలియం జేయును. త్త త్త క్ర్షషమసీ వాక్యముం 

మైనందున, ప్రనకంకె ఇతరములయిన ప్ర, మాణముబ'చే త్ర 'తెలియంబడని య దః 

యంజేయును వృమాణాం కరముల చేత గలియంకేయంజడిన అర్థమును తెలింయో 

వృక్యముదులు ప్ర, స హాణములే కా చేరవు. ఆనోవాదకములని వెళ్ళ వలసియుండ 

నన ప్రశ్యతాదివ, వ మాణములు వాక్యము బోధించనియర్థమునే బోధించునని యొ 

మున్ను, వ వ్రృత్యకూదులచే బోధింపంబడనియర్థమునే నోధించుననియం వెద్పు! 

అందువలన చే వాక్య, పృత్య తములకు అన్యోన్యవిరోధముక లదని వెచ్చందగదని ఇ 

అవ, వష ప్పినయ ర్థమును దృష్ట్రాంతముగుండా విశదవజు చుట తై చెవ్ట్యు + 

వాకస్టి. య ఏవనుపి భిన్న విషయాణాం విరోధం వ 4 

సోఒత్రాపి విరోధం బ్రూయాత్ . ౨౦ ౬ 

ద౦ఎఅం ఈ వ్ర, కారమైనను, ఎవండు భిన్న విషయములైన వ్రృనాదా, 

విరోధమును చెప్పునో వాండు దీనియందున్ను విరోధమును, చెప్పును. 

తా. వేర్వేరు గానున్న ఆర్థములను బోధించే, పృమాణములకు వికోభ 

యినను ఎవండు ఏరోధముకలదన చెప్పునో వాండు "ముందు ఇచ్నెబోజ 

దున్న విరోధమునే చెప్పగలడని భావము. 

+ నాయం శబ్దః శ్రుశోోయస్తాత్ రూపం వశ్యామిచమషూ 
_ ఇతి యది త్త క్ర ఛవాయం . విరోధో౭ తజ వాక్య యో: (9 

దం=ఆ. యే కారణనువలన చే త్ర ములచేక రూవమును జూచుచు - 

ఆ కారణమువలన ఈశబ్దమవినబడలేదు. అనోట ఎట్టిదో ఆట్టిదే వ వ్రృత్యక్షవ,వ 

C9 పృమాణములకున్ను ఈవిరోధము, న 

ఈ, రూవమును గ్ర హించునడి నేత్రము. శబ్దమును గృహించునది 

శాన చతుర శ్ర సత్రములు | 'కేకుకకువిషయమాలను ద్రహికటమందులక్యో చ 

శ 
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గలవికావు, అయినను నేను కంటితో రూపమున దూ చుచున్నందున వెవితో సీళబ్ద 

మును వినకపోయితినని చతుకో కోత, ములకు వరస్పరపిరోధమును వెప్పట యెటుల యు ¥ 

"మో అటులే ర వ్రత్యతవ, మాణవాక్యములపన్ను పరస్పరవికోఛముచెవ్వట ఆయు క్ల్షమని 
భావము*,పరస్పరవిరోధములేని వ (వత్యతవాక్యములకు, విరోధమును ఇెప్వనట్టిబద్దిమంతుం 

డు me చక్ర కృమలససహాడా శబ్దము నినంబడునపుశు రూవము 

చూడంబడదని, రూవము చూడంబడునపుడు శబ్దము 'సనంబడచేరదని విరోధమూును 

వెబ్బంగలడని భావము, 

అవ, మాణములకు వరన ఏ రవిరోధము కలదచేశంకను. పరివారించుటకు చెప్పు ప్ర 
చున్నారు. 

వాక్య. ప్ర గమాణానాం సతాం న విరోధః కోికాకీనాను మివ 

భిన్న విషయ క్వాల్, యో శ్చాఖిన్న విషయిత్వంత యో 

రాఖునకుల యోారిన ప్ర వ్రతినియత ఏవ బాధ్య బాధక భావః 

స్యాత్, త “= అం 

డదం-ఆ, శత, ము మొదలంంినవానివలె భిన్న మైనవిషయము కలిగియున్న ందున 

వ ప్రమాణములై యన్న పటిక విరోధము'లేదు. నీవి యభిన్న మైనవిషయమును కలిగియుం 

డునో అవి ఎలుకకు ముంగిసకువలె నొకదానినొకటి బాధిం చునట్టిస్వ భావము నియత 

ముగ కలిగియున్నది. 

తా, శోక చేత్రాదీం ది, యములు అత్యం భిన్న ములై న శబ్దరూ పొది విషయ 

ములను బోధించుచున్న ందున ట్టు వరస్పరవిరోధముకలవికావో అటుశే ప్రమాణము 

నివ, సిద్ధినొందియున్న (వత్య షానుమానళాబ్ద ములున్ను ఆక్యంశవిలక్షణవిషయములను 

వ,తిపాదించుచున్నందున అన్యోన్యవిరోధము కలవికావు. నీ ప్రమాణములు ఒకవిషయ 

మునే వ వ,తిపొదించునో ఆవి ఎలుకముంగినలనతె వ రన్న రవిరోధమూల కలవై యుండునో. 

ఒకదానినొకటి చాధించును. అనంగా జ్యాలె శ ప వ్రత్య'శము జ్యాలా భేదానుమానమ్ము 

జేశను, జలమువలే వహ్ని యును పదార్థ మైయున్నందున చల్లనైయుండునని యూహిం 

చబడుచున్న వహ్ని శీతళ్య్వానుమానము ఆశ్నాష్హ గ్రప్రత్యకమువేతన, 'నహింస్యాక్స 

ర్వభూతాని" యని హింసా సిషేధబోధములు నగుశ్వా స్త్రము అగ్నీ వేేమియం. వో 

మాల భేతి యని యాగనంబంధించి ' వళుహింసాబోధక మైన శాస్త్రాంతరము చేతను, 

బాధింపబడుచున్న విగాన, | ప్రమాణములకు పరస్పరవిదోధము కలిగియున్న ట్లు. కనువ. 
దుచున్నది 1 అయిన జ్వా'లై. కద ర్రశ్యతళ్వాలా ఫదాను మానములు, . శెండున్యు ఒక 

ఆ | 
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వ ర్తించినందునను హింసొవిధాయక వాక్య 

ఇండును ఒకహింస చే విషయముగా జేసీకాని. చవ ర్తించినందునకు, వరన్పరవిరొ 

కలిగి యొకృప్రమాణము చేత మణీయొక ప్రమాణము బాధింప:బడుచున్న ప్పటికీ 

న్నుపృమాణములని శెప్బ్సదగియుండన్ర. ఒకటి ప్రమాణముగా మణీయొ కలి 

భాసముగా చెప్పందగియుండును. (బాధింవంబడునది _త్రకాణాభాసముగాం ణా 

చునది (ప్రమాణముగా నుండును) గాని, శకెండు న్ను ప్రమాణములం7గ నుండవు. 

తభీన్న వషయములుగల వ్రనూణములకు పరన్న రవిరోధిము లే చేలేదని భావము. 

వాక్య. అత్త దుచ్వులే. 

ద౦=అ, కావున ఆది చెప్పబడును. 

వహ్ని జ్యాల'నే విషయముగా చేసికొని 

తా, ఈవెపి స్పినయర్థము ల్లో శ్లోకములో విశదముగా ఇెప్పంబడునని భావమా. 

తో ప్రత్యమేం'చేన్న శాబ్దం స్యాత్ శాబ్బం చేదతుజం కథమ్, 
బ్రత్యమాభాస సః ప్రత్యకే వ వ్యాగమాభాస ఆ గమే. ఛా 

దం౭ట. వ్రశ్యతమైనవ దార్థము శబ్ద్బముచే. బోధిందబడునదికాదు. త్తు 
బోధింవంబ శునది, యే ప్త కారము. చత్యవమగును? శ్రత్యతము అంగీక రింజం ౩ 
మణీయొక్క- వ ప్రత్యతమ చృత్యవెఫానము7 నుండును, ఆగమము (శా నము 
కరింవంబడగా మలియొక ఆగమము అగమాభాసముగ నుండును, 

కా. వత్యతము చే బోధింవంబడువ దారము శాస్త్రముచే బోధింవం జబ 

మణీయు బా ధింవనుబడదు. శా శ్రమావే బోధింపంబమునది వ (పృక్యతముచే బో థి 

దు, బాధింపనునై తము బడదు. కొనన. శా స్త్ర వృక్యతములకు విరోధములేదు. 

బాధకభా వములు శండును పొందిన రెండు ప్రమాణములలో నొకటి చవుమాణాః 

మణీయొ క టి ప్రమాణాభాసముగా నుండును గాని రెండున చృమౌణములంగా ను; 

ఇది శ _క్టియనిి శు క్రిబోధకయెన వ సృక్యక్షము నంగీకరించగా, అచ్చటనే ఇదె 
మని రజత్రమును బోధించునట్టి పృత్యక్షము, పృత్యమాభానముగాన్సి చా న్రవ-మైనా 
తముగాదు. ఏటిలో ఇది శు ్ క్లియే ప (వృత్యషము ఇది రజతమ నే వ్ సత్యమో భా; 
బాధించును. అటులే, శాస స్తృములోన్నష్న ఒకవాక్యము ఒకఅర్థమునో వ్ర వ, తి-పొది 
అందుకు విరుద్ధ మైన అర్థమును వ్రతిపాదించునట్టి వాళ్యాంతరము ఆభాన సవాక్య చే 
క్త వా క్యాధాస్మును వాక్యము బాధించును. “తత్త రమస్యాది? పాక్యములం వ! 
న్నకూటస్థాక స్వరూవమును బోధించుచుండగా ' ఇందుకు విరుద్ధముగా. జీవృబ్రక 
మును సగేసేణమును బోధించువా కాంత రములు వాక్యాభానములు గనుక “త త్త, 
వాక్యమువే బదాధింవంబడునని భావము, 
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లవికౌను. ఆయినను చేస్తో కంటితో రూపమును దాచుచున్నందున చెపిగ్రో సీశబ్ద 

మును వినకపోయితినని చత్వుశొత్రములకు పరస్పరవిరోధమును చెప్పుట యెటుల యు క్ష 

మో అటులే పృతశ్యతీపృమాణవాక్యములకున్ను వరస్పరవికోథముచెవ్వట అయు క్షమని 

భావము.వరస్న రవిరోధములేని (వ,శ్యతవాక్యములకు, విరోధమును శెప్పునట్టిబు ద్రిమంతుం 

డు వరస్పరవిరోధము లేని చతుకో స రృములకుహాడా శబ్దము నినంబ గునపుకు రూవము 

చూడంబడదని, రూవము చూడంబడునపుడు శబ్దము ఇనంబడనేరదని విరోధథమును 

చెప్సంగలడని భావము. 

అవ, (సృమాణమనులకు పరన్సరనిరోధము కలదచేశంకను వగివారించుటకు చెవు 

చున్నారు... 

వాక్య. ప్ర కోమాణానాం సెం న విరోధః శతా దీనామివ' 

నిన్న విషయ శ్యాఠ్, యయో శ్చాః నిన్న విదయుక్వేంత యో 
'రాఖునకులయోరివ వ్ర 5 తినియత ఏవ బాధర్టిభాధక ? భావః 

స్వాత్ . 6 50౭ 

దం=ట, లత, త ముమొదలయినవానివ లె భిన్న మైననిషయము కలిగియున్నందున 

క్ (వమౌాణమ్మలైయున్న వాటికి విరోధములేదు. ఏవి యభిన్న మైనవిషయమును కలిగియుం 

షన అవి ఎలుకకు ముంగిసకువలె నొకదానినొకటి బాధించునట్టిస్వథావము నియత 

ముగ కలిగియున్నది. 
తా. శ్రోత్ర నేత్రాదీం ద్రియములు అత్యంతభిన్నములైన శబ్దరూ పాది. విషయ 

ములను బోధించుచున్నందున ఎట్లు పరస్పరవిరోధముకలవికావో అటులే వమాణము 

లని వ వ,స్యినొందియున్న (వత్యషానుమానళాబ్దములున్ను అత్యం తవిలక్షణవిసయములను 

ప్రల హేసంచుచున్నందున అన్మ్యోన్యవిరోధము క లవి కను, నవనూణములు ఒకవిషయ 

మునే వ్ర, తిపాడించునో ఆని ఎలుకముంగనలన'లె వరన స్పగపిరోధములం కలవై యుండును. 

ఒకదానినొకటి బాధించును. అనగా జ్యాలె క్ట ప్రత్య, శవము జ్వాలా భే దానుమానము 

చేతను, జలమువటి వహ్ని యును వదాస్థ మైయున్నందున చల్ద్ఞనైయుండునని యూహిం 

చంబడుచున్న వహ్నిశీకళ్వానుమానము అగ్న్నాష్ట్ర ౪ పృత్యతముచేతను, “నహింస్యాత్స 

ర్వభూతాని యని పీసా నిెషీథబోధఢములు నగుశా సము “అన్నీ ఫోమోయం వశ 

మాలభేకి యని యాగనంబంధించి వశుహింసాబోధక మెన శాస్త్రం తరము'చేతను, 

బాధింవ;బనుచున్నవి గాను వృమాణములకు వరస్పరనిగోధము కనిగియున్నట్లు కను. 

దుదున్నర అయిన జ్యూలై కృ ద్రశ్యతజ్వాలా భేదాను మానములు, . శెండును, దక 

) 
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_ దంఆ, వ్రమాణములు తమసానుర ర్ధబ్రము చేత నే ఆర్థజ్ఞానమును కలంగకే రకం 

చున్నవి. బరస్పరనవాయ్యముకలిగినపుడే ప్రైమాణ్యముకలుననీప స్వముముగా  నొంగీక 

రింవంబడదు. 

తో క్ర క్యమాదిప్ర మాణములనో రూ 'పాదివిషయ ములును స్వయముగా బో థం 

చును గాని అన్య ప్ర మాణములయొ క్కు. సావాోయ్య మును కోరి బోధించపు,. జ సృమాణాంత ద 

సాహాయ్యముచుకచే వ వ్రృశ్యమెదులు ఆర్థమునుబోధించేయెడల వాటిక స్వతః ప్రూమాణ్య్య యం 

"లేకపోవ్లును, (వమాణ' మొక్క కేయని వెవ్చవలనీయుండునని భావము, 

అవ, ఇంశసరకు ఆత్త యందు కె నువడుచున్న దుఃఖ త్యాదులం వత్యకాదివ, కమా 

ణములచేత గృహింపంబడుచున్న వని యంగీకరిం చి అట్టివ ర్రక్యణారి ప్రమాణనుల త 

విరుద్ధ మెనందున 'తత్త క్ర సమస్యా” దివాక్యము అవ్రమాణమని చెప్పినచాక్యము దూకి డా కక 

బడినది. ఇంకను దుఃఖ త్వాదులం సృక్య మి ది ప్రముణములచేక వందన 

కావని చెవ్వుచున్నా (డు, -. . 

వాక్య, నచ చ సుఖదుఖాదిసంబంచొ ఒవగమ్యమానః వ. 

పొది వ్రమాతైర్చృహ్యుతే యేన విరోధః వ వ్రత్యతా ది 
న్యూణె న. ౮౧౧ 

_ దం=అ, తెలియ బడుచున్న సుఖదుఃఖాదులయొక్కసం బంధము వ్ర వశ్యతాదివ, మ, ఇరవో 

ణములవేత గహింవబడదు, వశారణమువేత వ త్రశ్యమాదిప్ర మాణములతో విరోధము 

ఎ లిచూవంబకునో. . 

తా, చిదాత్తయందు కనుపడుచున్న నుఖదు8ఖా దినం బంధము వృత్యతముచే త 
గాని ఆనోమానముచేత గాని గ్రృపింవంబడునదికాదు. ఆలాగుననే. గ్రపింపంబడు నది 

'కాదు, ఆలాగున గ్రహింపంబడు నెడల 'తత్త వ్రవమస్యా"దివాక్యమునకు వ్రత్యమాదివ్ర,ఈవా 

ణములతో విరోధముకలదన్సి అందుచే, నావాక్యమవ్రమాణమని ఇెప్పవచ్చునని 
భావము, 
. రక ఫూర్వవాది ప్రశ్నను వేయుచున్నాండు,-_ 

దం-ఆ, ఎటువలె, 

తా, నుఖదుకఖోది. నంబి 6థధము ద్రక్యమాది ప్రమాణములకే ర్రహింజుబడజని 
రెటువలె చెప్పవచ్చునని ఇ భవము, 

అవ సిద్ధాంకవాది చెప్పుచున్నాడు, 
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వాకర్టి. శ్ఫణు. : ౨౧ ౩ 

దం=ఆ, వినుము, 

తౌ, నుఖదుఃమఖోదిసం బంధము వశ్యమాది ప్ర మాణముల చేత య్లాగున గృహం 

వంబడదో దానిని చెప్పెదను వినుమని భావము, 

న్లో, దుఃఖ ఆ "నగల" చ్యేత్సా్యన్న ప్ర మిాయేత సాత్తవల్ , 
కర్మ సరవ ప్రమానా్యాయాస్థనతు క క ర్తర్యపిక్వచిక్ ౮౭ 

దం-ఆఅ. దుఃషత్వము ఆత్ర యందు కలిగియుండినచో నాదుఃఖుత్వము ఆశ్రవలె 

పృమాగోచరము కా కపోవును జ్ఞానము కర్త యంజే యూ క్షముగాని కర్షయిందు 

నొక చో టనున్ను యు క్షముకాదు. 

తా, _దుఃఖ శ్వాదిధర్య ములు ఆక తోచేక ఆత క ధర ములై యున్న యెడల, ఆత్త 

యులాగవన , (వ మాణజ్ఞానమఃనకు నోచరమైయుండదో ఆలాగుననే వ ద్రమాణజ్ఞానమునప్ 

గోేచరమైయుండవు, అనంగా ధరి ర్మిస్పరూపమును గ్రృహింవంబడినం గాని తద్గర్శ ములు 

ల్ కీంంవంబడవు. కాన ఆత త్త్రస్వరూవము (వశ్యమోది ప్ప పృమాణజ్ఞ్వన మునకు గోశేరము-కా 

నందున తద్ధర్త్య ములని మోచే నంగీకరించంబజిన దుఃఖ త్యొదిధర ములున్ను వ శ్యమది 

వ్రమాణజ్ఞానములకు సోచరములుగావు, (వ మాణజ్ఞానములు కర్త యందు ద్రవించి 

ఆకర్శ్య ను వ, “కాళింవం చేయునన చెక్చినచో న్యాయముగా నుండునుగాని, క ర్రయందు 

సృవ ర్తి రించి ఆ ఆక రను వృకొశింపజేయానని శె చెప్పుట న్యాయముణానుండదు. = క్ "రయందు 

నైఠతము వృవ్షించి బ్రకాశింబడేయుననినెకి ప్పినయెడలక ర్హకు కర్యత్వముసిద్ధించి కర్త 

కర్మ ల “క్రీక తముసిద్ధించును. ఆది యు _్షముగాదని భావము, (వ ప్రమాణజ్ఞానము వ్యాపించి 

ప్ర శాశింవం చేయుచున్న భటాదులు కర్యయనంబ పు | ప్రమాణజ్ఞానమును వ్రవర్తి రింవటే. 

యుచున్న అంఈఃకరణావచ్చిన్న మైతన్యము [వ మాత) కర్త ర యనంబడు, “ఖభుటమహాం 

వశ్యామి” (భుటముని నేను చూచుచున్నాన్సు ఇత్యాదివ్యవవోరములయందు. దర్శనము 

వప్రృమాజజ్ఞానము. ఇడిళనకు కర రృగానున్నఘటమును వ్యాపించి ప్ర ఘన్ కాళింపం చేయుచున్న 

దిగాని తనకు కర్తగానున్న ఆహ 'మర్థమును వ్రశాశింపంకేయదు. అవామర్థమునున్ను 

వ్రకాళించంేయుననియనినచో నవమర్థమునరున క ర్యత్వముసీద్ధించును. కర్త్మక_ర్హలం 

సర్వవ్యపవోరములయందును ఫిన్నముగానుంచ ట న్యాయ్యముగాని ఏకము గానోందుట 

ira కాదని తాత్సర్యము. | 

= ఫపూర్వగ్ర గంథమునందు వ్ర, వ మాణమాలు భిన్న విషయ ములగు టవల్లను, దుః 

శ్వాదులు ప్రమాబీసోభరములగుటక వీలు కానందువల్లను, “తత్త పమాిదివాక్ళ్టము 

వ్రమాణాంతరవిరుద్ధార్థము కానందున, ప్రనంఖ్యానమందు తొత్సర్య్భముకలదని వెవ్చ 
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తగదని. నిరూపించంబడెను, ఉక్తరృగృంథమునందు దుఃఖ తాదులు వృమాణ గా 

ములని వ్రమాణాంతరనిరోధము కలిగియున్నందున వాక్యము వ్రసంఖ్యానవరవు 

ఆంగీకరిం బినవ్చటికి దుఃఖ త్వాదిరూపమైన సంసారమువలన  మోతీముకలుగ ణీ, 

చెప్పుచున్నారు. 

వాక. అభ్యువగ మేఒవీచ వ,నంఖ్యానళ తేనావి నైన తం 

సంభానితవోహిన్గుచ్యనె. ౨౧౮ 

దం-అ, ఆంగీకరింప(బడినప్పటికి, నూరు ప్ర ప్రసంఖ్యానముల చేకహా ణా సీవు 
భావి మెన (ఊహింపంబడిన) దోషమువ ల్ఞముక్తుండవు శాశేరవు. 

తొ, దుఃఖోత్వము మొదలగుసంసా రధర్శములుం ప్రత్యమాదిప్ర, మాణములచే 

య(బడుచున్న వని, ఆట్టివ (సృక్ళమాదులకు విరుద్ధ మైనందున “తత్త ఇమస్యాి దివాకర్ల 

శీవలవస్తువరము కాదనిన్ని, ప వ్రృసంఖ్యానము విధించుచున్న దనిన్ని,. అంగీకరించినచ్చ 

నీవు సూరుపర్యాయ ములు వనం ఖ్యానము చేసీనను (ఆవృ త్తి చేసినను) ఆత్త యె 

సంబంధించియున్న ట్లు తలచుచున్న దుఃఖ త్యాది సంసారములోనుండి విముక్స్తుడంవు “కా 

రవని భావము. 

వాక్య, అత ఆహా, _౨౯ 

దంఎటఆ, ఆందువలన వవ చున్నాడు. 

శా, ప్ర సంఖ్యా నమును (ఆవృత్తి తిని వేసిన ఇందువలన సంసారమువలనవుం 

కలుగదనగా అందుకు ముందణిక్లోకములో నుత్తరము చెప్ప(బడుచున్నదని భావముం, 

శ్ త్ర వ దాణబద్ధమాలశ్వా ద్రఃఖిత్వం శేన వార్యతే. 
తన్ను సప్తపన్నివృ శ్రి తిశే ల (న్నెరాత్త వెం "హ్యాతి సా సాగతమ్. ey 

దం-ఆ. ప్రమాణముచేత దృఢముగా. కట్టబడిన మూలము కలిగియాన్న ౦ 

దుఃఖిత్వము జింక చేత నీవారించం ఎడునరిఆ్ని యొక్క ఉష్ణమానశెవివృ ర్తి త్రికలుగుననిన చి 

బుద్ధమశమునందుగల శరాన్య వాదము పవక రించును. 

శౌ, _ దుఃఖిత్వాదిసంసారథర్త ములు (వత్యతవ, పృమాణముచేత గ్రహిందంళ 

యున్నందున ఆక తృ స్వరాూపమువలె అబాధ్యముత్రై యుండును, గావున 'చేనివేతనున 

నివర్షింపం జెయబడవు, అయినను నిన్నర్తించుననినచో నగ్నియొక్క_బేడిమి నివర్హించు 
టుల నివ: :రించును, ఆనంగా వేడిమి, అగ్ని యొక్క-ధ ర్మ ము చత్యతముచేత గ్ర హిందర6 

మచున్నది. అది అనిని రించిన గాని నవ మ్రించదు.  అటువలెనే దోశి ర్వావికమున్ను 

గ! 
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నిన రిం చినంగాని, నివ శించదు, ఆందువల్లచే ఆత నన్ తొస్టూర్యకముగా నివ శ్రించునని 
అనాలి 

చెన్న వలయును. అవ్వును ఆభ త్యన్వరూవమ మునకు ఏ నివృ తి ని ఆం గకరంచినందన భౌద్ధ 

మందు చెవ్పంబడినళూన్య బాదము ప్రా, వ్పవగునని భావము. 
ఆన, వ్రు పూర్యవతువాదిమొక్య యొక 'ఆఫిప్రా. నుమునో శంకించుకొని పరిహార 

మును చెవ ప్పుచున్నా ల 

| ఇళ ఢా మాస్? స్ ॥ అగు moo, SOE 

నో నికు? 3" U ఎనం ఫాన్టనం దుఃఖత్వుం చేత్స నుష్టితమ్, 

రోల తాదిపిరుద్దణ్వా త గ్రాథముత్చాద్యయే త్ర త ఎవామ్. ౮౯ 
లీ 
4 

« నాల సళ్ల ॥ ఆం కే అలో ౧ న్ a “ సంత. చక్కగా ననుష్షంప' య్ న ప్రసంఖ్యానము దు?ష్ణోత్వమును నిరాకరించు 

నని నులిరమొకమకము (అసి ప్రాయము కరిగియుండినచో పృసంఖ్యానము వ క్యా 

fy ర సున ౬ సో We య శ ? విప్రాః ములకు. సర్ముమై యున్నందున యు ర్థజ్జు నము సలాగన పుట్టించును! 

జ. వన సంక్ల్యూన (ఆస్ఫ ట్ల మనునది ' చిర కాల మభ్యసింవం బడిన చో 

దు? త్య్వానసం 0న రస్టర్ష ములను నిస_గ్రింవ: బేయగలదు. అనగా చుసంఖ్యానము 

నినంచనము చిరక టము ఆనుష్షీంచిన యెడల అట్టి వ వ వ్రృనంఖ్యానము ఆత త్యస్వరూ 

వమును సిగ సంపచేయక నే ఆత్ర యందు పరము రూనందరూపత్యాడిలా జానమునో బుట్టించి 

దు9షో₹ త్వారిఫర్న్యను మును నివ గందం చేయనే యభి యమున్న చో, నాయభి ప్రా 

భువ! న్న్న యు సము కాదు, వీలననం గా చనంఖ్యానము (| ఆస్ఫ 3) చిత్తే కాగ్ర్యతను 

కలంగ నే యును, ఆచి లే గొ కళ ఆత చయం నుపంమానం డర వక దిక్ఞానముటు పుట్టించి 
దుఃఖ త్వా విర ములను నిన నింప చేయున ని వెప్పెనరు, ఆచి త్తి కాగ, వ్ల ప్రత్యమాచిప్రమా 

గాయములు శ నంగర్వ్యూ తము కానందున ఆక యందు పరమనందయా వత్వాదిజ్ఞానయును 

ఫుట్టిం చదు. అక ములో ళ్గానము స్పుట్టిం చునవి ('సృమాణము లే కా ని వ మాకే శరములు 
ww 

గా! 2 వ్ర, నంఖ్యానము 8 ద మాణముకానందున జానమును పుట్రింవంజూలదు. కావుననే. 

దుఃఖ త్వాడులను ని నివ గ్గీం Si జాలదు, ఇదిగాక దుఃఖత్నాదిపృ వ తిపాదక ప వ్ర, త్యవాది 

వృమాణ ములకు నిరుద్ధమైన పరమానం నరూపత్వా దిజ్ఞానము"నే పుడ్తింపణాలను. ఇంక 

సో దుఃఖ త్వాదులును నివ ర్లింవంచ వీ యుగలదని భావము, 

ఆన ఫూర్వవత్ వా ది యా శేశించురుళ్నా(డు.. 

నాకర. నను స పఉసంఖ్య్యానం ౫ నూర ఖే స త్త సమ సొన్టిది నా గా 
వ లీ J థి 

న యవ్యతి రేకయు_ విషయ బుద్దా మే డన. మభిధీ 
ఛు 

యతే త చాను .యమాసం త్ నతి వర్షనయా పరివ్లూ 

రం ప్రమతిం. జనయతి న పునర కాగ ్వవర్షనయేతి 
నో [యు య యై. 



ణే యథా శేసాళుచినీజే స్ర్రీకుణవే శామినీతి నిర్వస్తుకవుర 
హెయాసవమూా త్ర జనిత ప్రత్థయఖ్రతి. ౨౧౭ 

_ దం. ఓంయా! త్ర క క్షజస్యా' దివాశ్యార్థ సంబంధమైన యేయన్వ ఆవ వ్యతి 

శేకయు క్రి కలదో తద్విషయ మైనజ్తానము ను ఆన్న గికేయుట మే పనంఖ్యానమాని చెప వ జ 9. అంది (ట్ల A 
బడుచున్నది. ఆటి ట్రై వసంఖ్యాన మనుప్టింపం బ కుచున్న టై, జ్ఞానమును పృద్ధిబొం దెంచుట 

గ్తను 'వృద్ధిటొంపించుట మీ ఆపుట్టిం \W 
చదు. ఎటువలెననంగా సకలమెన అవవిత్ర, తకు కారణమైన (క్ర్రీయొక్కశవ మంకందు 

వేశ్ర పరివూర్హ మైనజ్ఞాననును పుట్టించును, కాని వీకా 

కామిని యే (యనోవారమైనద శే) రయచార్థమైనపుడషుశయొక్క.. ఆ తవా మా 

శత్రముచేక పుట్టిన దై ఎటువలె పరివూర్థజ్ఞానము పుట్టించునో అటువలెనే. 

| “తత్త మస్యా”దివా శ్యార్ధమును అన్వయ వ్యతిలేకముల వేతవిచారిం చు, ఆవి 

చారణ బుద్దిని మాటిమాటికి భావించుటయే, వసంఖ్యానమని ఇెవ్చంబడును, ఆక్టివ్ క్రిక్ ప్రనం 

ఖ్యానము' చిత్తమున "కే కా గ్ర త్ను నంపాదించుచు తదాంరా. వరివూ ర్షృజ్ఞానము ను కోలు 

గజేయుననిన్ని దుఃఖ త్యాదిధర, ము లనునివ_ర్షింవంజేయుననిన్ని మేము వెకి సినది చయ. ఇక 
"చేమని చెస్పినామనంగా, వూర్యో క్ర క్ష మైన పృసం ఖ్యానము శ్ర జ్ఞాభక్తులతో ననేక వర్యా 

యము లనుష్టింవం బడిన చో, (క్రమక్రమముగా ప (పృత్యగ భిన్న బ్ర హూస్వరూ ఈము యక 

"మైన వాశ్యార్థజ్ఞానమును వృద్ధిబొందించు, పర్య నసానమునందు వరివూర్షృజ్ఞూూ నోమును 

కలుగ జేయును. ఎటువ లెననగా ;న్యూనవర్ణములుగల నువర్హమునకు వర్షాధిక్యమునన్ కలుగ 

'కేయుటకై ఆగ్ని పుటము చేయంబకును. ఆపుటము ఆశేకబ పర్యాయములు వేయం ఇం 'నచు 

చ్రృతిపర్యాయము సువర్షమందు కించిత్కిం చిద్వ క్లాధిక్యమును కలంగ వేయంచు, జుర్యవసా 

నమందు బరిఛ్రూర్ల వర్ణ మాను సం పాదించును. ఇదిగాక వరిణతివిరన సత్వదొర్హం ధ్యా ద్య చేళ 

దోషముల కాకరం బైన స్త్రీ శరీరమును చూచియిది కామిని (మనోవార మైనది యి ెనేబుద్ధి 
వాస్తవమైనమునోవారత్వములేని దెనను స్రరుమురియొక్క- అభిని వేళము చేక పుక్టిక్తెం పబ. 
దును, అట్టిబున్ధి మాటిమాటికి భావింప? బడిన జై తివర్యాయము ప్రీ) శరీరము య కిం 

| చిత్కించిద ద్రవణీయత్వము నారో వించుచు వర్యవీనో నమానందుచరనో రేవుణీయ్య తొర్ష మున 
స్ఫృురిరివజ్రేయనుగదా? ఆటువతెచే 'త క్ర త్ర పమస్వ్యా 'దివాశ్యా ర్థవిషయక ప్రసం క్ల్యారీనము 

న్ను వరివూర్హవరమానందర్టూప సత్యాదిజ్ఞానమును కలం? జేయును. కాన వ్రమా౯ఆ వ్యతిరి 
క్తమైన చి తై కాగ్ర త్త పరివూర్లజ్ఞానమును కలుగ జేయ జేరదని వె వ్పినదోవము ఉస క్ష 

ముకాదని భావము. 

ఆవ, సిద్ధాంశవరివోరమును వైన ్పనారంఖించురున్నారు 
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వాకస్టి. తన్న, — ee త౧౮ 

ద౦_అ, అదికాదు, | 

తా. ఆలాగున వెప్పహ డదు. ఆనంగా వ్రసంఖ్యానము జ్ఞానమును వృష్థిశయు 

చు వరిళూర్షజ్డూనమును పుట్టించునని చెప్పకూడదని భావము. 

వం ఫూర్వవాది వృశ్నను చేయుచున్నాండు, a 

వాకన్టి. యతః, _ ౨౧౯ 

దం=ఆ, ఎందువల్ల ను. 

తాం ఎందువల్ల చెప్పకాూడదనిభావము, 

అవ, సీద్దాంతవాది శ్లోకముతో "హీకువును కెవ్వుచున్నా(డు, = 

న్, అభా్యారోచయాడ్యున్టే యత్సాస్ధదై కాగ గృ స్టైమేవకల్ , 
ప్రమాణాన్య భ్యోసా త్కుర్వం క్యహ్ధావచోధనమ్. ౯౦ 

_దం-అ. అభ్యాసాతిశయము వల్ల బుద్ధికి యేపెకలుగునో ఆదియే కాగు త్రయీ, వ వ్ర మా 

జఆములు ఆవ _రింపంబకుట వలన ఆర్థజ్ఞానమును కలంగచేయసప్పు, ఇది వ్రనీష్థము. 

తా. |పృమాణములను అశేకసర్యాయ ములభ్యసించుటచేత బుద్ధికిక లిగేవై వైశద్భము 

ఏకా us తయని చెప్ప: బడునుగాని, పరివ్రార్లణ్ఞానమని శుళ్బంబడదు. "ప్రత్యమోది ప వమా 

ణములు లా సకృత్సవృత్త తములగు వదార్థ్థానమును కలుగంజేయునోగాని అభ్యాసముచేత 

వదార్థణ్ఞానమును కలుంగంజేయను అని భావము. రత్నవరీతనుచేయువారు రత్నమందు 

చతంరిం దియము ననేకవర్యాయములు ప్రవర్షి ర్రింవం జేయం గాఆ రత్న విషయ మైనయాథా 

ర్థ్యజ్ఞానమి పుట్టుచున్న ది, శ్రుతిన సృ క్యాదివాక్యములయొక్క.. అర్థ ఆర్థత క్త కమును తెలియ? 

గోరినవారు ఆవాశ్యార్థను ం సచేర వర్యాయము. లావ ర్హించంగా. వాక్యములయుక్క- అర్థ 

'యాథార్థ శ్రమను తెలియు చున్నదిగనుక్కప, వ,మాణాభ్యాసము అర్థజ్ఞాననం పాదకమని తోచు 

నోగాని రేశ్న బరీకూాదులయందును ,బ వ్రచూణాభ్యాసము ఆర్థజ్ఞానసం పాదకముగాదు. ప్ర భమా 

రమే అర్థజ్ఞానసం పౌదక మైనచో. నభ్యాసము జ్ఞానోత్స ర్తి ల్లి పృతిబంధకములనో నివ _ర్హింవం 

జేయును అజ్ఞాశాన్య ఛాజ్ఞానిపరీ కజ్ఞానములున్ను, బిత్తవితేవ పమున్ను జ్ఞానోత్స త్రి ప్ర 

బంధకములు, ఇని. వ క్రమాణాభ్యాసముశే నే నివ. గ్తించును. పీదవ ప్రమాణము ఈ 'అర్థక శ్ర m2 

మును కలునం చేయను. కావున (వ వ్రసంఖ్యానము. చి త్తవి మేపాదేజ్ఞానోత్స త్తి వ్రతిబంధ 

కములనుమా త్ర త్రము నివ రిం కేయుచు ' వచూణమున కపకరించును గాని. సాక్షా త్తుగా 

జనము పట్టించి తాక్పర్యమా 

గ్ 
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ఎనెకాంతికీ నివృ త్తిః ్ యాజ్యామాను క కం 'తక్ళలమ్. 
దంఒ=టఆ. అభ్యాసము వేత వృద్ధి బోందించం బడిన భావన _ (అనునం 

మెనసంసొరమును నివ రంపం ే యుననినవో నానివృ్తి త్రి నిత్య మైనది ౯ కొ, 
భావనవలనం బుట్టినదిక దా? 

స యథా కృతురసి కొలోశే పురుపోభవతిక-ఖేతః "పీ డు తళ 
కమున పురువుండు ఎటువంటి ఊపౌసనంగలవాండగునో, ఇచ్చట మృతిని 
నట్టిఫలము కలవాండగను, అనంగా సీలోకమున పురుషు, డెట్టిరావమునో 
యట్రిహప వమును మరణానంతరము ప్రొ ఫ్రించును) అచేశు శ్రుతియభ్యా సము? 
నుసంధానము  కోలుగుననిన్ని , ఆనిరంతరానుసం ధానము దుఃఖ తాదిసక లనే 
ములను న్నివ రంపం జేయును, వారూవ వతో పా ప్రా ్తినిన్ని కలంగం జేయుననిని. 
దించుచున్నది గావున వ ప్రసంఖ్యానము దుణోత్యాదుంన నివర్హింవం జేయ 
నది యుక్షమేనని యనినచో నాలాగున చెవ్చంగూడచు. “న యథ్యాక్రత 

చెప్పిన అభ్యానము సగుణ బ హో పాసనము. దానిచేత గలిగే. సాంసారి 
ిహ్మపాపవ్లులు పు పునరావ్భ శ్తిహాన్యమలయిననర్వార్థ ములు కావు, ఎందువలనన। 
మానవనూవర్దం నావ రంతే" (ఈకల్చ్బమునుళార్చి యావ  ర్రినిపాందండం] 
సగుణ బ బ్రవ్లోపాస నన చేత బ్రవాలోకప్రా ' వ్రీకలుగుననిన్ని, ఆచ్చట హారణ్యగ 
ర్యముస్టే కి ప్రీంచుననిన్ని, వర్తమానకల్పను పరమైశ్వర్య మనుభవించంబడి, ఛ 
ముయొక్క ఆదియందు భురల ఈలోకమునకు రాకడ. సంభవించుననిన్ని 

గనుక భావన (ఉపాసనమ్ఫు చేశ్ర కలిశేఫలము నిత్యమైనది కాదనిన్ని భావ 
బాకన్టి. అవీణావా. 

దం=అ, ఇదిగాక చెప్పుచున్నాడు. 

"తా, వ్రసం ఖ్యానము నంసారధర ర్థనివృ క్తి విని, నిత్యముగా కలంగ కోయ 
మందు మజీయొకయం కి చెవ ప్పంబ కనని భావము, 

. దుఖ్యన్న్ త్య వి చేద ద్ధ ప్రసా కల్పకోటువబ్బంహి తా, 
 స్వల్చీయాబభ్యాసస్థాన్న ఏ భావనేత్య త్ర త్ర క్రా వవ 

దం=అ, అనేశకకల ఏములయందునుండి ” వృద్ధినొందుచున్న నేను దు 
న నేజ్ఞానము నళించుచో, ; స్పల్ప కాలపు అభ్యాసము చేత పుట్టించంబడినజ్ఞానవ 
యనటయందు శమినమ్మకము! .. 



హే. 
3,7] సరష'వేదాంతసారసం గృహాము. 411 

తా. ఈసంసారము లెక్కించుటకు పీలులేనికాలమునందుండి యనువ రించి వ 

చ్చుచున్నది. కావున శీను దుఖవంకుండ న నసి'ముదంగసాంసారికశ్వక్టానమున్ను ఆనం - 

త ళాల చువృ త్రమెయున్న ది, ఇట్టదుఃఖి త్వాదిజ్ఞానము వ్ర సంఖ్యానము (భావన) చేత 

నని వేయుడల స్వల్ప కాలమునందుండి యనువ గ్రించుభానిన చేకక లగఫలము (దుఃఖ త్వా 

నివృత్తి బ్ర వూరూవతాప్రాప్తులు నళించవని వెన్సి'కే యేలాగున నద్మవచ్చును! గనుక 
భావిచక నిత్యమైనఫలము సంభవించదని భావము, 

అవ. ఫూర్వవతువాది శంకించుచున్నా (దుః 

వాక్స్, నను శాస స్రైన్టై ఫస్ను త్వం భవి స్యుతి, . ౨౨౧. 

దం=ఆ. ఓీయిీా*! ఛత్ర మువల్ల స్థిరత్వము కాగలదు, 

తా. 'నచపునరావ ర్తతో అనుకు శు తివాక్యము సగ ణో-పాసవఫలమెన దుఃఖనివృ 

త్తి బవ్మాప్రాఫ్తులకు నినాళశములేదని 'చెప్ప్వుచున్నదిగాన, నిత్యత్వమును చెప్ప పచ్చునని 
భావము. 

అప, పీ బంట బోడి క రివరమును చెప్పుచు న్నా రు === 

యు . 

వాకు. నవం. న . ౨౨౨.౨ 

 దంఒ=ఠ, ఈవ్ర, కారము'కాదు, 

తొ, ఉపాననాఫలమునకు స్థీక్వము జ్ఞా 

డగదని భావము, 

అవ, ఎందువలనననంగా షాకువును జెవ్యుచున్నా రో... 

SD నప బం జయ - (+. వాకన్టి, యథావస్థితవస్తుయా ఛా క్ర్యావబొ ధ కారి ప్రచా 
అధ అగ 2 జ జాల వా అభ ౮ ప్రస నహి వదార్థశ కాస్థ ధాన కృ్వాస్త్రమ్. ౨౨౩ 

"ఫ్రచావంన కలుగునని యును వెన్నం 

దం-అ. శ్వాసము వా న్రపముగానున్న వస్తువుయొ క్క_యా థార్థ స్ర్రజ్ఞానము 

కలంగం జేయుచున్నందున, ఈ ప్రకారము చెవ్బందగదని యన్వయము. కా 

ర్థమందు సానర్థవిర్ర ప శేవమును చేయునదికాదు గదా? 

వో శ్యమనుమానములకు గోచరము కానివస్తువులలోే చేవన్తువు ఎటువంటి 

నం న్వయావమగంమైయంనునో యాస్వ రూపమును యథార్థముగా బోధించుటరే శాస్త్ర 

F . మునకు స్వభావముగాని, వదార్థములయందు నూతన మెనళ _క్రివిశేషమును సంపాదించుట ల 

స్వథావముకాదు, కాన “నచ పునర్మాన ర్త ర్తతే” యనేక్రుతివల్లనన్ను, ఊపాసనఫలమునకు 

నిత్యశ్వము సిద్ధించదు. అయిలే 'నచపునరావర్త రే య నేస్టు, తి *“సగుణోపూసనఫలము . 

నకు నిత్యత్వము చెవ్వుచున్న ట్లు కనుపడుచున్న జే” యనిన వాస్తవము నిత్యళ్యమును 

ము వదా (హః 

- 



. 2 ఆధ Fr 412 _ నైమ్మర్శ్యనీద్ద్ధి 

వెద స్టచున్నది కాని, యానిత్యత్వము సార్వ కాలిక నిత్యత్వముకాదు. యా7గాదెక? 

ఫలమైనన్వ గ్రముకంకే నగుణోసొాససఫలము యుక్కు.వ కాలమురిడును కాన, నట్రతో 

శీకనిక్యశ్వ్ణమును చెవ్వుచున్నది. లేదా సగుణోపొసనమును చేసినవారు. బన 

మునుబొంది అచ్చట నిర్విశేవ బృహ్మాన్నరాపసామా త్మా..రమును సంపాదించుక ని 

తోగూడ విజేవాశె వల్యమునొందుదురు. కాన, ఉపాసకులకు మరల ఈలోక 
జ మక | 3 

కావ శ్రి (పునరాగమనము లేదని గ్రుతిచెవ్వుచున్నది. “యత్క్బుతకం తదనిత్యం 

శ్రీయచేత సంపొదింవం బడినదో అది యనిక్యము అనేన్యాయముయొక్క_న వోలు 

యట! జంక "ర ర్, . స : చ Te నో , " గలనా స్త ృకృతఃకృ లేని (కర్మ చేత నిత్యమైన మోత ములేదుయ నేశ్రు'తి యానో 

నాదికర్శ్య బే నిత్యమైన మోక్షము సంభవించదని చెవ్వచున్నది. “ఇమంమాన వమా వ 

నావర్తం'కే” (ఈకల్పమునుగూర్చి యావర్తమును పొందండు అశేశ్రుతి సగు£కో పౌ 
లకు కల్పాంతరమందు ఆవృ్టిని (పునర్జన్మ ను చతిపాదించుచున్నది గాన నళ 

రావ ర్తలే" యనుశ్ర్రు తి యు పొననఫలము నకు సార్వ కాలిక నిక్య క్వమును శవ జా 

భాసము. 

వాకష్ట. ప్ర పృనీద్ధంచ లోకే ల తు 
న. 

ఉంట, ముందు (పృసీద్ధమెయున్న ది, ' 

శె, భావనాజన్య మై నఫలము నిత్యము కాద సెయర్థము. లోకములో గాం జత 

వి . MR గ్త్ త - సిద్ధమై యున్నది. గనుక, ప్రతి యుపాసనఫలమునకు నిత్యత్వము శెబ్న (జొా6 

అవ. లోక, నీ న్యా ని శ్లోకముతో వెప్పుచున్నా డుం. 

ను! 
సే భావనాబు ఫలం యత్స్యాత్ యచ్చ సాస్టతృర్మణః భలమ్, 

న తళా న్నీ గీతి మ న్హవ్యం ద్రవిజేష్వివ సంగతమ్. ౯ 
దం-ఆ ఉపాసనము చే జని న్మించినఫల మేదికలదో కర ర్యలయొక్కఫల "చముదికల 

అది ద్రవికులయందు చేసీనన్నేవామువలె, లేక వేశ్యా ్ర్రీలయొక్క- న్నేవాము: 
స్థిర మైనదిళాదని తలంచవలయును. 

తా, ఉఊపాసనము వేకలిశేఫలమున్ను యాగచా నాదులచేక లిగేఫలమున్ను అర 
తో చేసీన న్నేవామువశ్తై వేశ్యలుచేనే న్నేవామువలె $ కొంచెము కాలముండును గాని ని 
ము కాదని భావము, శ్ర 

అవ. ఇంత్రవటికు ప్రచూణమపన ెరన్పర లేదను లేకుండుటవల్లను, దుఃఖ ఆ 
దులు ప్రమాణనగోచరము కానందువల్లను, “త త్తే ఏమస్యా'దివాక్యము ప్రృమాళాం తర 

* 

we 
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నకు పిరుద్ధముగాని యర్థము కలెనందునను, “త్ర త్వ్యమస్యా”దివాక్యము వ్రసంఖ్యానవర 

ముగాదని (వతిపాదింవం బడినది, ఇంకను దుఃఖుత్వాదికము వ్రమాణాంతరనోచర మేనని 

యంగీక రించినను, “త త్వమస్యా”దివాక్యమువల్ల పుట్టినజ్ఞనము పృమాణాంతరజన్య జాన 

ములకం కు అత్యంత బ ౯స్థ్టమె యున్నందున వమాణాంతరజన్యజ్ఞానములను బాధించు 

నని చెప్పబడును, 

వాక్య. యద్యపి ప్ర త్యమోదివ్ర మూణోపా త్తమాత్తనో దుఃఖ 

త్వం తథాపి తత్త మస్యాిది వాళ్యోత్ల ప్ర త్రయ మేవ 
బలీయానితి నిశ్చయః, . ౨౨౫ 

దం=అ. విచారించగా చిదాత త్య యొక్క దుఃఖిత్వము (వశ్యకాదివ్ర వ మాణాంతరము 

లజేత [గ గ్రహింపంబడిన దే యగును. అయినప్పటికి “త త్త్వమస్యా”దివాక్యమువల్ల పుట్టిన 

జనమే బలవంత మైనదని నిశ్చయము, 

తొ. దుఃఖత్వాదిస సంసారధర్శ్య ములు వ్రశ్యవీముచే వ్రేత్ర చే గృహింపం బడుచున్న వ్న 

టికి “త శ్ర ప్రమస్యాినిహాక్యజన్యజ్ఞానను అన్నిటికం కే బలవంశమై యున్నందున ప్రత్య 
తసిద్ధమైన దుఃఖిత్వాదుల బాధించునని నిశ్చయింపందగియున్న దసి భావము, 

ఆవ, వాక్యజన్య జ్ఞానమే బాధకి మైయున్నదనోటకు కారణమును చెప్పుచున్నారు... 

వాక్య అవ్యభిచారిప్రామాణ్యి వాళ్యోపా తృత్యాత్. ౨౨౬ 

దం.అ, వ్యభిచారము లేని ప్రానాణ్యమువరల్ణ (గృహింవంబడినందు వలన 

తా, 'వేదవాక్యము పురుషవ,ణీతము కానందున భమ్మ్యవ్యమాద వివ్రలంభాదిదో 
Uy 

వనములు లేనిజై యుండును. అందువలన వేదముయొ క్క. ప్రామాణ్యము యొప్పటికి నేకరీ 
శి యఘు € we జ సీ an అల ఈసా షో 

తిగానుండును, అట్టి వేదవాక్యముచే పుట్టింప. బడినజ్ఞూనము సర్వజ్ఞానములకం క ప్రబల 

, 1 నా వి ఇ "మైయుండును గాన వాక్యజన్యజ్ఞాన మే (వృశ్యతసీద్ధదుఃఖా త్వాదిజ్ఞానమునకు బాధక మె 

యుండునని భాసనము. 1 క్ష : 

అప, వాక్యజన్యజ్ఞాన మే వాధకమనుటకు ' మలియొక కారణమును వేద్వ 

చున్నాడు 

వాక్య. ప్ర ట్ పృమేయస్య చ సత ఏవ నిర్ణుఃఖిత్వ ప్ర సిద్దికి ౨౨ 

దం-అ. ప్రృమేయమై చిదాత్ర _స్యయముగానే దఃఫరాపొత్యము. ప్ర సిద్ధమై 

యున్నందువల్లనున్న. 

తొ, వాక్యము మే షు ద్రతిపాడింవంబ కుచున్న (త్య గాత్మః స్వయం ప్ర వ కాశ'మె 

యున్న ందుననో సుషుక్రిసమయమందు సర్యదు 3ఖకరూన్య మై యున్న ట్లు స్వయముగా చే 



414 నై ష్కర్శశ్చి సీ ద్ధి | [౪- 

తెలియంబను చున్నది గాన ఆత్మ కంశం ఖఫీన్నమైన వ్రర్యత్మప్రమాణముబే గ్రహింప 

బడుచున్న దుఃఖిత్వాదిసంసారధ ర్థ్మము బాధింవందగియున్న ది, ఈెహాతువుచేతనున్న 

“తత్త సమస్యా ”ది వాక్య జన్యజ్ఞానము బాధకమని నిశ్చయము, 

అవ, మజీయొక హేతువు చేతనున్ను , పృత్యమాదిసిద్దమైన దుఃఖిత్వాదికము బాధిం 

వందగియున్న దని వెవ్వచున్నా (డు, 

వాకు. (5 వ్రత్యతాదెస్తు సవ్వభఖి బారితాగ్టత్ , ౨౮ 

దం=అ. వ్రృత్యతము 'మొదలగునది న్యభిచారముతోయహా డియున్నందువల్లనున్న , 

తా, చశడ, క మాణము ఓ కౌనొకజ వడు దోషయం క్ష రెయ్ ముండి ఫో _కిరజ తా 

దిమి థ్యావస్తువులనుగూడ గృహించుచున్నందున నొక యందు దుఃఖిత్వము నహీ హ్ంచు 

నష్వుడును దోషయు క్రమైయుండు నే నమో నని సంశయింసందగి యున్నది. ఇదిగాక 

జాగ, ద్దశయందు (వృళ్యతీము ఆక్షయందు దుఃఖిళ్వము గగృహించినవ్చటికి సుష క్తిదశ 

దష 9 క యందు నిర్దఃఖీక్వమును గృహీంచుచున్నది గనుక్క ఈ కారణములవల్ల దృత్యక 

గృహీతమైన దుఃకాత్వబాధ్యమై యున్నదని భావము, 

అవ, మణీయొక కారణము చేతనున్ను దుఃఖత్వడ్డానము 'బాధ్యమై యున్నదని 

వెప్పుచున్నాందు,- 

వాక, సంభావనాయాళ్స్ పురుషపరికల్పనానూత్రా,వస్ట్రం 

భాచ్చేతి, ౨౬ 

దంఎఅ. ఊవా, పురుమునియొక్కకల్పనామ్మాత్ర త మే ఆధారముగా కలిగియున్నం 

దుననున్ను, 

తొ, ఆత్మ దుఃఖవంతుండై యుండవచ్చు నచేయూవాను పురస్కరించుకొని 
దుఃఖ స్వగ్రాహి ప్రత్యక్షము వ్ర వప _ర్రించినది. ఊనాయున్ను పురుష బుద్ధిక ల్ఫితమైనందున 

విశ్చసింపం దగి యుండదు గనుక్క,వ (ప్రత్య జ్ సిద్ధమైనదుఃఖిత్వజ్ఞానము ' తత్తృమస్యా 'దివాక్య 

అర ద్రశ్యగభిన్నన్యశేవ బ శ్రన్యన్వరూవకానమ వే బాధించం దగియున్న దని 'భావను. 

శ్లో నిర్లుః ఖత్వం స్వతన్సిద్ధం | వ ర తతాచెళ్చ తా 
క వ్యా త్తాన మనొబృతే విళ్వనే బేహ్యమానతః. ౭లో 

_ దంంఅ, దుఃఖళూన్యత్వము " స్వభావమువేత . సిద్ధమై యున్నది, దుఃఖాత్యము 
ప్రత్యకము మొదల ద్రమాణములవల్ల నిద్ధమైయున్న ది. ఎవ్వండు ఆత త్యేను(తన్ను ఆడ 
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రించక తనకు న. (దూరముగా నన్న ప్రమాణమును సీదెమెన అర్థమును 

నిక్వనించును ' 

వక్యగాత్య్మ సర్వుదుఃఖ శరాన్యూ( డే యర్థము నిరోష 'వేదవాక్య వ మాణము 

దనన. ఫరుభవమవల్ల నున్న తెలియబడుచున్నది, పత్యశాత్ర, దుఃఖవుతుండ నే 

యర్థముదోష,సంభ్రావన కలదై స్వస్వరూపమున కత్యంకఠ బ"హ్యూ మైయున్న వ్ర,త్యత్ష్రమువల్ల 

'తెలియంబకుచున్నది.. నిర్టోవప్రమాజానీద్ధమైన అర్థమును పరిత్యజించి సంభావితదోష 
ట్య వా . న చమౌాదానిద్ధమైన అర్థమును బుద్ధిమంతు: డెవ్వండును పర్శిగ, హించండు, ఇదిగాక సాను 

భవసీద్గ మెనయర్గమును వదలి అన్యసిష్హమైన యగ్గమునున్ను . పర్మిగహీంచడు. కాన 
ఢా థి థి థి | WU 

ళ్ క ఎ క ఏ చారం చ అక న ణ్ . తక నమస్యా దినాక్యజన్య జ్ఞానము దుఃఖ త్వా దెజ్ఞాన మున కు బాధకమై యున్నదని 

భావము, 

అవ. ఉత్తరశ్లోకమున క వతౌరికనో చేయుచున్నాడు... 

వాక. స సంబం థార్థ ఏవ, = ౨౨౦ 

_దం=అ, సంబంఛ్యామునంచే శోకము చెప్పబడుచున్నది. 

త. ౯ర వ క్లోకమునకు సరి బంధమును జూపించిన ౨౨౫ వ వాక్యము మొద 

లిడి ౨౨౯ వ వాక్యమువణికుగల ఎగృంథముచే వృతి పొదించిన అర్థమునందు-అనంగా 

వ వత్యవ్ (వృమాణసిద్ధ మైన దుఃఖిత్వము “తత్త ్వమస్యా'ది. వాక్యసిద్ధమైన వత్యగాత్త్మ 

స్వరావయాధాత్త వళ్ల నమువేత బాధింపంబదుననే యర్థమునందు- క్రో త్మ ప్రమాణము. 

కనువణచుటకొ అకు ఊ _క్షరళ్లోకము వవ స్రించుచున్నది. అని భావము: 

9 , న్లో. అపి ప్రత్యకుబాధేన పృవృత్తిః ప్రత్యగాత ని, : 
“పరారచిఖానీ” క్యేతీస్తాద్వచసో గమ్యులే క్ర కులే, డో 

దం=అ. [వ వ్రత్యతము బాధించుట చేత (సతికి వ చశ్యగాత్మ యందు గశృవ్భరికల 

దని “వరాంచిఖాసీ*. అనే శ్రే తివచనమువల్ల శంక? ఇకుడున్నోరి. oe 

తొ, శృుతివాక్యము ప్రత్యతమనబాధించి తాను స్వతంత్ర, చ్రత్య గా 

త్మ స్వరూవమును బోధించునని మేము చెప్పినయర్థము శీవలయంం pa వ కృలవళు. 

“వరాం చిఖాని వ్యతృణల్ స్వయంభూ స్ట స్టస్తాల్ బరాజ్ వ పశ్య లి నాంతరాక్ర క్ర 

_అన్నేశ్రుతిని యవలంబించి చెప్పబడినది. ఈోశ్రులి న సృష్టికర్త రయగు వరమేళ్యరుండు 
చకురాడింద్రి యములనో చావ్యానిషయములను గ్రహించువానిగానే సృష్టించెను. 

ఆందువల్ల నాయింద్రియముల (చతురాధ్రివేత ఇహాస్యమయములననే చూచునుగాని, ' 

వ్రశృగాక్మ ను చూడండని చెవ్చుచున్న వ్దున ట్ర ప్రత్యక్షము చావ్యావివయముల*ే తెని 



న గాడా రాజ్ఞా నా నాగా 

"418 నైహ్యర్వ్యనిద్ది [ఆం 

యం జేయునని ఆత్మ స్వరూపమును తెలియంజేయంజాలదని, శుతియే ఆత్మన్వ రావ 
మును తెలియ: బే యవలసి యున్న దని స్పష్టముగా కాన్బించుచున్నది 'కావున, శు తివా 

క్యము ఆక స్వరూపమును తెలియ జేయునవ్హుడు తనకు విరుద్ధములై న వ త్యమాదివ 

మూణాములను బాధించునని భావము. 

ఆవ, శ్రుతికిని వృత్యతమునకునో విరోధము కలద నేవతుము తమకు సమ్మతము 

పాదించిన తమకు సుత మైనవక్షమును జ్ఞాపకము జేయుచున్నా డు, __ 
. MEO న్ . | జ 3 లో వాకు. అభ్యుసగ మ్యైనముచ్య తే. న తు ప్రమాణం సత్స్ర 

మూణాంతరేణ విరుధ్యత ప్రతర్ణిసకృదవో చామ, ౨౩౧ 

దం-అ. అంగీకరించి ఈవిధముగ జెక్పంబడుచున్న ది. వృమౌజమైనది మజీయొ క 
వ్ర మాణముతో వికోధించునని అనేకపర్యాయ ములు చెప్పియున్నాము. 

తా. క్ర తి పృత్యత ములకు విరోధముకలదని వూర్వ వాదికి సమ్మతము. దానిని 

మేము ఒప్పుకొని శ్రుతి వ్రత్యతమును బాధించునుగాని ప్రత్యతము శ్రుతిని బాధించు 
జేరదని చెప్పినారము, శ్రుతివ్రశ్య తములకు విరోధమే లేదని మాయభిప్రాయము. దీని 
నిదివజలో ననేకవర్యాయములు శెప్పియున్నామని భావము. 

అవ. పీయోాకీ “త త్పృమస్యాోదివాక్యమునకును, దుఃఖ త్యాగి చ్రత్యమమున కును 

విరోధము విశదముగా కాన్సించుచు నుండగా వృమాణమైనది మజియొక ప్రమాణము 
తోటి విరోధించదని 'యేులాగన చెవ్వదురనంగా 'త_క్వమస్యా*దివాక్య దుఃఖత్వాదివ, 

త్యతములయందు వా _స్త్వవముగా విరోధ మేలేదు. ఆ వ్ర మాణములంరం నును మీయేవిమ 

యములయందు వృవ్రించుచున్నవో ఆ్రవృత్తి నెణుంగనందున పుపవునక వరో 

భము కలిగియున్న ట్టు తోచుచున్నది అని చెప్పుచున్నాడు, : 

జ 5 a వా | వాకష్టి: యత్రావి వాక్య శకట యో ర్విరో థాశం కా 
DB అహ ఇష ( తత్రాపి పురుషమోహవకాచేవ సొ జాయతే నతు వర 

మార్థత అతి. ౨ ౨9 
దం-అ. ఎచ్చట వాక్యప్రక్యకములకు విరోధము శంకించంబడునో అచ్చట 

ఆళంక పురుషునియొక్క- అజ్ఞానవళమువల్ల నే పుట్టుచున్న గి. వా స్తవముగలేదు.. 
కౌ వ్రమాణద్వయమునక వికోధమేలేదు. ఎచ్చట విరోధమున్నటు కాన్నిం 

_ చునో అచ్చట వ మాణద్యయోముయొ క్ర వవ na ఎ బ్ ఈ ప్ ఏక స్వభావమును చక్కగా సొలోచించని పురు 
ములయొక్క. అజ్ఞానమే కారణము, అనగా. పుక్థుషుండు తనయొక్క. అజ్ఞానము చేత 



గాణమని (అఆముఖ్యమన్ని : 

3,7] సర్వ వేదాంతసారసం గ్రహము. త్తే? 

“త శ్య్వ్రమస్యా”దివాక్యదుఃఖి త్వాది ప్రత్యతములకు విరోధమున్న ట్లు తలంచునుగాని వా స్త 
వమునకు వోటికి విరోధములేదని భావము, 

ఆవ. ఎందువలవ నీలాగున నిశ్చయించుచు న్నారనంగా ఆ క*గణమును వెవ్వటనై 

నోకము నవతరిందం జేయంచు న్నారు, === 

గ్ బాకి. అతఆహా, ౨౨౩ 

దం-అ. అందుకు చెద్వుచున్నాండు. 

తొ, ఈలాగున నిశ్చయించుటకు కారణమును. నిరూపించుటకై ముందజిల్లో 

కము ఇెచ్నంబనుచున్న దని భావము, 

న్లో, త్రషాం చే జ్ఞనయ దాగకర్టిం క వృత్యువా దినిరోధినీమ్, 

గౌలీం స ప్రత్యకళాం బ్రూయా న్తుఖ్యార్థా సంభ వాద్బుధః.౯౬ 
కు చత్యమాది ప్ర వ మాణములకు విరుద్ధ మైనజ్ఞానమునో పుట్టించి 

వ్ (శ, శృతీమును ఆఅముఖ్యమైనడా 

_దం-ఆ, వాక్యము 

నచో ముఖ్యార్ధము సంభ విం చకపోవును, అందువలన 

నినిగా వండితుండు చెవ్పవలయును. 

త _త్వ్వమస్యా*ది వాక్యము సృక్యగాత్స యందు. దుఃఖత్వాదిసంసారమును 

రధించుడున్న అహం దుఃఖి త్యాది (వ పృశ్యక వ్ర మాణమునకు విరుద్ధముగా, అద్వితీయ 

కూటస్థ పరమానంద వైతన్యస్వరూ వబ్ఞాన మును  పుట్టించుచున్న ది. అందుచేత వండీళు 

బై నవారు (వృమవాణపర్యాలోచనానిపుణు ఎఎ) (వత్యతీమును 

శెవ్చృవలసియున్నది, ఎందువలన ననగా, స్వయం, ప్ర కాళ 

“'ఆహాం దుఃఖ త్యాిది 

కూటస్థ వై కన్య మే స్వరూవము గాంగల వ,త్యగాత్మక దుఃఖ త్వా-ద్యా కారముగా చరిణా 

Ca టర న్యా బో జగ ం nm we స ళ్ 9, యా మము సంభవించదు కావున (వత్య గాత్మ విషయమైన “అవాం దుఃఖ యనే వత్యష్ 

ము ముఖ్యము కానేరదు. ఇంక నేమనంగా, దుఃఖుత్వాదిధర్థ ములు గల యంతకకరణమును 

ముఖ్యముగా చెవ్వచున్న దై గౌాణవృ్తి తివేత- వ వ్రృత్యగాత్మనే బోధించుచున్నదని * 

భావము, . 

ఆవ. “ఆహం దుఃఖ” యేవ వృక్య తము ఇాణవృ త్తిచేశ వ వ్రత్యగాత్క చే బోధిం 

చుననే యర్థమును దృష్టాంతముల చేత నిరూపిం చెదనని చెప్పుచున్నాండు....... 

వాక్య, వఏతస్యార్ధస్య సుఖక్ర 1, తివ క్త్య్టర్ణ ముదాహరణమ్. ౨౩౪౮ | 

దం=ఎఆ, ఈయిర్థము సుఖముగా న శెలియుటూఅవ దృష్టైంతము. చెప్పంబడును. 

తా, స్పష్తము. 

| న అగ్నిః సమ్టగధి తఒ౭సౌ బహాసోచ్చైళ్ళ మంచకళ్ళ . 

ల్ pe 



418 నైప్కుర్యనీద్ది [అ- 
a జారే 

| న అ అగ్నిం 
యఖథా తద్వదహం వృతా లత లేఒనర్హ్హయావి సక. ౯2 

దం-అ. “ఈయన్ని చక్కగా నధ్యయనము చేయుచున్నాడు. మంచము "పెద్ద 
“టె 

గా నవ్వినది* అనుట యెొటువలినో అటువలినే అయోగ్య మైనదైనప్పటికి *“అవాంి 

ర్రుశ్యయమా క ఆర్త ఆప త్య గాత్త్య లక్నీంప (తెలియంజేయ. బడుచున్నా డు. 

. ఈలో[ములా “అన్నిరథి లే (ఆగ్ని యధ్యనయము చేయుచున్న ది, 

_చోవాసతి (మంచము నవ్వుచున్నది ఇత్యాదివాక్యములు శో యోగింద:ంబడుచున్న వి, 

వీనిలో “అగ్ని శబ్దము వహ్ని నిచెెప్పేసామర్గ బ్రము కలబైనందున వేదాధ్యయనము చేయు 

నట్టి శ్రహాభారిని చెప్పుటకు యోగ్యము 'కానిబనప్పటికి బ్రవ్మాచారిని శు బృలాగున 

“మం 

ద యోగ వంబడుచున్నది. 'మంచిశబము దార్వాదినిరి తమెన = శయనసాధనమును. 
టం. ది కక క 
చెప్పేసామర్థ్యము కలరైయున్నందున నవ్వునట్టిస్తభావముగల పురుషునిబెప్పే యో 
గ్యక లేనిదై నప్పటికి పురుషుని బోధించేలాగున పృయోగింవ(బడుచున్న ది, ఇటులే 

“ఆవాంి శబ్దము దుఃఖ త్వా దివికారములుగల యంతఃకరణమును ె"పీ ప్పేసామర్థ నము 

కబ్బడియున్న ందున నిర్వికారచెకన్యమును. బెప్పేయోగ్యత లేనిజెనచ్చటికిని, నిర్వేశార 

చిన్నా కృమును బోధించేలాగున ద్రయోగింవంబడి బొ థింపుచున్నది అని భావము. 

ఆవ, ఫూర్వపత్ వాది శంకించుచున్నాండు. క 

= వాక్య. కస్తాత్ పునుకారణాత్ సాయోబెివాత్తా నాభిథి 
యతే క కిమనయా కల్బనయేతి. 93% 
దర=అ. వ్రృత్య గాత్మ యొక కారణమువలన ముఖ్యవృ శ్రి తిచేత్ర వెవ్బంబడండు, 

ఈకల్పనతోటి నీమి ప్రయోజనము! 

శతా, ముఖ్యవృ ర్తి ల్సి చేత వ వశ్యగాత్మ ను చె బ్పశబ్దము కలదా? కదా 3 
నచో నట్టికబ్బమువేత నే వ 

శబ్దము లత్షణావృత్తి రీచేక వ పళ్ళ గాత్తను బోధించుచున్నదని నీల కల్పించవలయును? 
ప్రత్యగాత్మ నుచెప్పే శబ్దము శేదనినచో, అవాం కారబోధకమైన శబ్దమువేతు వ్రత్య 
గాత్త్మ్య లకీంపబడదు, నీలననంగా, ఒకళబ్దము చేత ముఖ్యవృ త్తి త్రిచేక్ర లోధింపంబచేపదా 
ర్ మజియొక శబ్దము చేత నముఖ్యవృ శ్రి లజ లకీంవంబన ను. తీరశబ్దముచే ముఖ్య 

ముగా బోధింపఃి *ిబడుచున్న తీరమేగదా నంగాశబ్దమువేత ౫ నముఖ్యముగా లత్మీంవంబడు 
చున్నది. వ చ,కృతమందు ప దృశ్యశాక్ల యొకశబ్దముచే ముఖ్య ముగా బోధిందంబడ 
నందున మంకియొకశబ్దనుచే ల ముఖ్యముగా లక్షీంపబడదని భావము, 

వాళ్ళ, తృత్రాహ 

కలదని 

వత్యనక్త నో బోధించవచ్చును. అనాం కారమును బోధించే 



తం] సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. 49 

దం-అ. దీనియందు చెప్పుచున్నా (డు, 

తొ. పూర్టపకవాదిచేసీన ఈయా కేపసమునందు. వరివాోరమునో సిద్ధాంత వాది 
మెప్పుచున్నా డు, షః 

న్లో, త్వమి త్యే తద్వివాయాన్య న్న వర్తాత్రావబోధ'నే, 
సమ్వ్ళుహా త్వమర్టోఒవి గుణలేశేన వ ర్రలే. ౯౮ా 
దం=అ. “త్వం (సవ? అశేశబ్దమునో వదలి మణీయొకనమూర్షము ఆత్త్యను తెలి 

యం౭కేయ:ట యందులేదు. “త్వం” (నీవ ఆనేవదమున్ను ఈయాక్త యందు గుణ లేళ 
మువేళ నే (లకణావృ త్తివేతన్సే వ _ర్రించు చున్నది: 

కొ. ఆక స్వరూపమును బోధించుటయందు “త్యం అహంి (నీవు, నేను అనే 

వదములుతచ్ళ నృ మణివేజుపదములు లేవు. ఆ “త్యం, అనాం” అనేవ పదములున్ను గుణవృ 

త్రిచేతచే ఆత్మను బోధించుచున్నని. ముఖ్యవ్వ శ లి వేత నాత్తను బోధించే మణీయొక 

శబ్దము శేచేలేదు. అయినను, ఆత్త “త్వమవాంి వదములకు లక్ష్యము కాకమానదు+ 

వాళ్యత్యము లక్ష్య త్వమునందు ప్ర వ యోజకము శానేరదు. అనంగా నొకళబ్దమునకు 

వాచ్యమైనయర్థ మే (ఒకళబ్దముచేక ముఖ్యవృ త్తి లిన బోధింపంబడే యర్థమే మళీ 

యొకశబ్దమునకు లవ్మ్యమైయుంండును (మజీయొకశబ్దము వేత లక్షణావృ శ్రి లతీంవం 

బడు అచ నియమము లేదు. ముఖ్యార్థ ముతోటి నంబంధము. కలిగి యంండుట నూ త్రమే 

లత్యత్వమునందు వ్రయోజకమైయున్న ది. వృత్యగాత్య 'త్వమహంి వదములకు ముఖ్యా 

తమైన ఆంకికరణము తోటి సంబంధించియున్నది. కాన “తమహం” పదములకు 

లత్యు మెయున్న ది. “యతో వాచో నివ ర్తంతే యనుశ్ర్రుతి వ చ, త్యగాత్మను ముఖ్యవృ త్తివే 

బోధించుశ బ్దమే 'లేదనివెవ్వుచున్న ది. ఇదిగాక భబ్బమును చవ _రించుటకు జాతిగుక్మాకి 

యలు కారణమైయున్నవి. అవి ప్రత్యగాత్తయందు లేవు. కావున, ప్రత్యగాత్మ యు 

శబ్దముచేతను ముఖ్యవృ త్తిచే బోధ పంబ దనందున నంతకికరణవాచకములైన “తమ 

వాం శబ్దములచేతనే లత్షణావృ త్తి తిచేక్ర 'తెలియంబడు చున్న దని భావము. 

వ. పూర్వవ వత్సవాది మరల యూ కేపి పించుచున్నాండు,.. | 

సాక కస్తాత్ పునక్తేతో ర్ల సవా మిక్యేతదపి గుణ లేశేన 
వ లే! న వునస్సాతాజే వేతి. " ౨౩౭. 

దం..ఆ. 'ఆవాంి (నేను అనేఈపదమున్ను. సణవృ శ రీచేతనే ఇ వృత్య గాత యం 

॥ ed గా ఛి ల నికో దు ్రవర్తించుచున్నది. - ముఖ్యవ ల తిచేకననినచా చ,వర్షించదని రకారణమా కి 

మెచ్చ. బడుచున్నది? 
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. “త్వం” (నీవు, “అవాంి (నేను ఇత్యాదివదములు ముఖ్యవృ త్తిచేత "నే 
వ p కూ త్య గాత స్వరూపమును బోధించునని ఏల చెవ్బకూడదు! లవీణావృ త్తిచేక్రణ కవ 

ర్రించుచున్న వని యేలవెవ్వుచున్నారని భావము, 

ఆవ. సి ద్ధాంతవాది వరివోరమును చెప్పుచున్నారు. 

౨౩తా వాకు. నిధూత సర్వకల్చనా కారణ స్వ్వాభావ్యాదాత్త నః, 

దం-అ. "ఆత్మ" నకలమైన కల్పనలకు కొరణమైనవానిని నిరాళరించియుండు 

స్వఖావముకలవాండై యున్నందువల్ల నో. 
శా. ఇం క్ట శ్చలకి.(గోనుంయెద్దు. తెల్టనిదించలించుచున్న ది ఇత్యాది 

వ్య వహారములయందు గవాదిశబ్దములు గోత్నాదిజాశులనో, శుక్లాదిళబ్బములం 3 పక్యాది 

గుణములను, చలాడిళబ్దములు చలనాదిశబ్దములను అవలంబించి చ,వ_ర్థించుచున్న వి. 

కాన జాలిగుణ శ్రియలు, నర్వ వ్యవహారములయందు శబ్దార్థములకు వాచ్య వాచకభావ 

మును కల్చించునవమై యున్నవి, అట్ట కల్పనములైన జాతిగుణ్య క్రి కి యలం అనంగ. వ్రత 

గాత యందు నివృ తముళె యున్నవి నుక, చ్రక్యగాక కో వీఫబ్దమ మ:లున్ను వాచకము 

శై యుండపని భావము, 

వాకష్ట. అత ఆహా 

దం.ఆ. అందువలన మ చున్న (దు, 

తా ఈయర్థమును శ్లో శోకముతో చెవ్హుచున్నా (డని భావము. 

శ్లో వ్యోమ్ని ధూమతుషారాభ్ర ఛమలినానీవ దర్ధియః, 
కల్ప యెయు సఖా మూన్లః సంసారం వత్యగాత్మ ని, దాణా 

దం=ఆ, దుష్ట బుద్ధి కలవారు (భ్రాంతులు ఆకాశమందు పొగను, మంచును? 
మేభుమును, మాలిన్యమునువ లె ఆప'కారమే మూర్దులు (అవివేకులు) ప్ర (వృత్యగాత్మయం 

౨౨౯౬ 

దు సంసారమును కల్పించెదరు, 

కొ, లోకములో విచేకపీ హీనులగుమనుమ్యలు, ఎట్టివదార్థముతోనున్ను సంబం 
ధించని స్వభావముకళి॥ి నిర లమైయుంజే ఆకసమందు ధూమముకలదని, నుంచున్న 
దని, 'మేభఘుమ లున్న వ ని యోలాగున కల్పించుచున్నారో, ఆలాగుననే వివేకహీ 
ఆసంగన్వ వ ద్రకాళకూటస్గస్వ భావముగల ts వత్యగాత్మ యందు దుఃఖ త్వాదిసంసారధర్మ న 
లు కలవని కల్పించుచున్నా ర; గాని, వా, సవముగా జాలిగుణ కి ఆయా 'దిధర్మ ములు లేవు 
గనుక చ్చే (వత్యగాత్మను స ముఖ్యవృత్తి త్తిబే దోధించుకట్ద ములు శేష భావము, 
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అవ. ఫూర్వవశ్షవాది మరల యా తేపించుచున్నా డు, 

వాకస్ట. నను సర్వకల్చనానామప్యాాత్త ని అత్యంతెాసంభ వే 
సవమూానేఒపహాం వృత్తా కః పకపా తె హేతు;- ననవృ త్తం 

త రాణి విమాయాహాం వృత వాత్మో పలత్యతళతి. ౨౯౮౦ 

దం=అ. ఓీయా! ఆత్మయందు బొత్తిగా సంభనించకపోవుట ఆన్ని కల్పనలకు 

సమాన మైయుండంగా “అవాంిశబ్దమునందు పక్ పొతమునొందుట యేమి కారణము? ఎందు 

చేత నితరశబ్దములవదలి ఆవాంశబ్దముచేత నే యాత్ర లక్షీంవంబడునని వెప్పుచున్నావు! 

తొ. అహంకారము (అంతఃకరణము) ఆత్మయందు వీలాగున కల్పింపంబడి 

నదో, బేవాఖుటవటాదివస్తువులున్న ఆతక్మయం దాలాగునచే కల్పింవం బడియంన్న వి 

కదా? ఇటులుండ అవాం కారచాచక మైన ఆవాంశబ్దము వేత నే ఆత్మ బోథింవం బడును 

గాని, జేనాఘుటాదివాచకమంకై న దేహోదిళబ్దములచే నాత్మ బోధింవంబడదని నిశ్చయిం 

చుట శేమికారణమని భావము, 

అవ. ఈ వ్ర కారముగా ఫూగ్వవాది వేసీన యా త్నేవమునకు సిధ్థాంతవాది వరి 
వారమును వెవ్వ్చట కారంభించుచున్నాండు, 

వాక్య. ఉచ్య తే, : ౨౦౧ 
దం-అ. ఇెవ్చంబడును, 

తా. ఈయాత్నేపమునకు వరివోరము చెప్ప(బడునని భావము. 
శో. చిన్ని ఖేయమహం వృ త్తిః వశీచీవాత్త నోఒన్వతః, 

వూరోఏ శేభ విచ్చే “హాతుభ నా త్స్తా దాళత్తా నయోచ్య తె.౧౦౦ 
.. దం-అ. ఈయహంశారము చికృదృశమైయున్నది. ఆది ఆత్మకు పీదప తానే” 

యన్యములకం టే (వ్ర త్యగ్ఫ్భూతమై యున్న ది, ఇందువలననోన్ను, పూర్వమున చెప్పంబడిన 
కారణమువల్లనున్ను , ఆక్క ఈ “అవాంి వృ త్రిచేకచే లశ్నీంవం బడు చున్న ది, 

తా. అవాంకారము (ఆంతకకరణము చిచాక్మయం దన్నింటికంశు ముందుగా 
కల్పింవం బడినందున చిత్సదృశమైయున్నది. అనంగా తప్తాయకిపిండమువ లె ఇదియీ 
చి ద్రూపము కాంబోలునని సంశయించందగియున్నది. ఇదిగాక బేపేూం ద్రియాదుల 

కన్నింటికిని చిదాత్తయే ఆంశరమై (లోనున్న చ్రైయున్నాది, అట్టిచిదాత కు పిదవ నీయ 
సాం కారమే సర్వాంత రమైయంన్న ది. అనం: గా నహాంకారము దేహం ది యాదులకం 

యె చిదాత్త్మకు అవ్య వహీ తసామివ్యముక లిగి యున్న ది. ఈహేాతువుల చేత అవాంకారచాచ 
క మైన “ఆవహాంిశబ్దమే ఆత లత్షకముగాని, ఇతరశబ్దము లాత్త్యలవ్షకములుగావని “అవాంి 
శోబ్బ్దమందు మేము వక్షపాతముకలవారమై యుంటిని భావము, 

శ 
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వ, ఫూర్వవాది చేయంనామేపమును ననుపదించుచున్నాండు.__ 

నో. అనేన గుణలే కేన : హన్గతనహం క రృకర యా, వ్రిన్పాం కర్త కర్మ ళా 

లత్యు లేఒసావహం వృత్త నాంచసోశ్రాఖిధీయతే. ౧౦౨ 

దంఆ=ఆ. ఈక్టో కాన్వయార ములు ౨రళ_9 వ వాక్యము, కి ందశే తెలువంబడెను, య థి ల 

వాక్య. నాంజసాతా భిధీయత ఇతికో “హీతురితిచేత్. ౨౦+ 
దం-అ. ముఖ్యవృత్తి తిచేత్ర ఆత్త బోధింవంబ డండని చెప్పుట శేమికారణమనం గా, 
తా. “హేతువును చెన్పకయే దృశ్య గాక ముఖ్యవృత్తి త్రిచే చెప్పుటకు శబ్దమే 

"లేదని చెప్పవచ్చునా యన్న చో నందులకు సమాధానము చెప్పెదమని భావము, 

| నో, వష్టీగుణ క్రి యాజాతి రూఢయళ్ళబ్ద హా లాతవ్య, 

నాత్తన్యనతవోఒవిాషాం. తేనాశ్రా నాధిధీయశే. 0౧02 

దం=, సంబంధము, గుణము కి య్య జాతి రూఢి ఇవిమైదును శబ్దమునకు UG 
కారణములు. వీటిలో నొక్క_టియెనను' ఆత్మ యందులేదు. ఆందుచేక ఆత్మ వెవ్పం 

బడదు. 

తా, రాజపురుషాదిశబ్దములు రాజునకు పురుమునకు స్వామి భృ త్య నం బంధమును 

నిమి త్తముగాం జేసీకొని అర్థబోధకము ల్రైయున్న వ శొక్టం, సీలాదిళబ్దిములు గుణమును 
నిమి క్రముగాం జేసి కొని ప్రవ ర్తించుభున్నవి. పొచకాదిశబ్దములం పొశాది (క్రియలను నిమి 
త్తముగాంేసి కాని ప్రవర్త _ర్రించుచున్నవి. (పౌచకు(డు అనంగా వంటం జేయావాండ్సు ఘట 
'వటావిశబ్దములు జాతిని నిమి క్రముగా౭శేసికొని ఆర్థబోధకములైయున్న వి, ఆకాశచం 
ద్రసూర్యాదికటములు రూడఢిని నిమి త్తముణాం జేసికొని అర్థమునుబోధించుచున్న వి, కాన, 
లోకములోనుండు యా వచ్చబ్దములు తమ తమయర్థములను బోధించునవ్వుడు ఆయాయర్థ 

ములయందుగల సంబంధ్య గుణ, ఆయా, బాలి, రూఢులలో నొకదానిని నిమి శ్రమ 

mC జేసికొనుచున్న వి.శబ్ద బ్ర పవృ క్తినిమి త్రము శై దింటిలో నొకటిమైనను (ప్రృత్యగాత్య్మ్యయం 
దులేదు. కాన, వశ్యగాత్య ను ముఖ్యవృ త్తి తినే దోధించుకబ్దములేదని వ చెప్పి నాముగాని 

నిహ్కారణముగా చెప్పినవారమః కామని భావము, | ల 

అవ. వూర్వవాది మరల నా మేవించుచున్నాండు.-- 

వాక్య. యదిళ్ బ్లః అభీ థానాభి థయత్వే | సంబంథాంగీ కా శేణ. 

నాత్ర నివ రే కథం శష్టాదహం బ్రవ్హో న్స్ సతి సమ్యగ్భాధో. 
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అన. ఈలాగున నంగీకరించినచో, దోషమును చెచ్పుదున్నాంప:,_ 

న్లో, వృ త్తి: ఫర్యుష్యన్యు సై స్ట ప లత? తే త 
దృశః ౩ es wg, 

అనాత్త తం ఖ్ ప తస్య మః yo ' 
చ ను నభా; is నే. faa . 

౧౦౧ 

నం_ఆ. అఆనాత్త క్రచోధక కము లమున శాబముల సత మాం మొన సృ. (ఆత్త 
గ) deen ఖు | స వ, 

బోధింవ: బజివచో నా నాన్భ క్కు. క క్ పువావ్మ్య శర్థము సంఖ సం దును, చృణవచనము వ్యర్థ 

మగును, 

తా. మఘుటావిజత సస్తువిలతణ మై. వాకన్యగూట మైయున్న ప్రక గాత ఘటావిజడ 
1 టి ఆ Se bw RY టం ల war od ogy Tm వన్తుబోధక్షము'తై న ఘు *దిశ్లబ్ద ము. ఎత బి ్యంజంటను సడ లఘు ప పన్మఫ: అవ టీ పశ్య 

త యును జడము శెాఫలసీముుంని మ, అహము నిన్న తా నన్న MAN వ బసు "a గ్త్ గాత్మ న్ను a న bet AN బే న. స్పుగ్యవేన బ్ర ( 

కృ తొాదాతము వక కు లీకపోనను.. వృన్షగాత వనమాన ల” క్షోమును. రాల వట్టలు అతి వపను నగ బగ క్యమును 
బోరించుచున్న ళరంనునీ, ఆహం బ నకిపీ ' ఇత పెటీ “అంత పకం ములు. తిరగ కోవ బోధీంచుచున్న క చమన ఆహా వోని ఇత పేదాంతప నములు ని! స్థకయు 

అప, ఇంరపణక్లు చద్చనయ్యాము ను నిగముందు చున్నారు, 

దం-అ. ఇదివఆకు. మెప్పు: బడిన (సం లిశను చేత. 'ఆవాం'క గను దానికి 

కర్త యగుదానిని ఆశకి మించి యదియున్న జో కట్టి అహాంవృ గ చక్ర వ్ Pe స్రగౌర్మ్ 

లక్షం: బదుచున్న 2. సో మంగు ముఖ్య స | వల్లో వశ పొారింప' బడదు ఆనీ 

ny వ వాకీంమునకును ముకం చేసు now Sg ము అరల వ వాక్యినునకున్ను మూదు జీళ్ళు ఫై ౧౦.అప క్ల క మువకును పక్కలు యన్న 

యము. ' 

తా అమర క్ట ర్ HD (శి జ ప మూక యని జయ టకం? న్న్న ఆంత (కర ణావచ్భిన్న 

చైశన్యమును దానికీ 1 షయమై నప ఏంచుదున్న జేహోకుంనున్ను అనగ మంచి, ఆనంగా 

వాటీని బోధించళ వరిక్యనిం చియున్న యేఆవహాం వ “(హరి పము) కలలో, ఆటే అపాం 

శబ్దము చేత ఆక్క లతక్మీంవం బవుచున్నదివ్ర, జ శృ గాత్ల అపాం క జీన? క. మాసి ల్బనల 

కఫిస్టాన మైయున్న ందున, అహం 8 *5'జేపూ బార్ట్టయాదులళలోటే. నంబంధముకలవాండై 

యుండు కారణమును బటి ట్ర ఆహం? బ్లము తనకు ముఖా మలిన ఆహం కా రొ "దులకు వరి 
త్యజించి హటస్థచ్చిద్రూవ మైన స పగ్యగాక కు లహిణాష్భ పు నేత. బోధిందుచున్నదిం 
కూటస్థచ్చిష) పు: డై బైన ఆర్ష ను ముఖృవృ త్రి గప క చోధిందుకబుములు ఈలోకనుందు లేజీ 

న్న దని నిళ్చుయించిశారమ ని 
శైవము. 
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దం=ఆ.. శబ్దము వాచ్యవాచక భా వసం బంధము నంగీకరించుట చేత ఈ 

వాపి గే 
లే వర్టించును; గానిచో శబ్దమువలన (వాక్యమువలన) 'అవాం 

తిసి యనే వరమార్థజ్జానము యేపృ్కకారము పుట్టుచున్నది! 

తా. ఆర్ష కున, “అవామారిళస్టములకును వాచ్య వోచకసం బంధనుంలం 

ఆహామాదిశబ్దములకు వశ్యగాక్మ నోచరించదుగదా 1 అవ్వుడు “తత్త ఏమి 

బ్రవ్యాస్క్ ఇతో సిడి వాక్యముల చేత ద్రక్యగ్న ప్రైశ్యహవక శ్వజ్ఞానమూ రమ్లా? 

నని భావము, 

ఆవ. సిర్ధాంకవాది సమ+థాన మును చెవ్చుట కారంభించురున్నా డం = 

వాక్య. ఉచ్యతే. 
దం. చెవ వృంబడును. 

త. సమాధానము వెవ్చంబడునని ఫోవము, 

న్లో, అసలే త్వ వర్ష ని స్ట్త్వా నిరుపాయ మువేయళతె, 

ఆత తత్వ ఇరణాప్విదః గుణవృ తా నిబోధితాః. 

దం_ఆఅ. మిథ్యాభూత మైన మానర్తమందుండి ఉపాయమూులేని ఆత్త 

పొందంబ కుచున్నది. ఆత్మత్వమ నే కారణమువల్ల అముఖ్యవృ త్రిచేత బోధింః 
న్నారని తెళ్టిసికొనోచున్నా ము, 

ఈ. ఆత్త స్వరూపము నిర్హుణమై, నిష్టి_)యమై, నిరా కొరమె, ఈ 
యున్నందున సాహా శత్రుగా శెలియుటకు తగినయు పొయము కలదిగాదు. ఆొ 

స్వయాపనుందు కల్పింప బడి. మిథ్యాభూత మె యున్న వపో జకవను స్తువునే అః 

త ద్వారా శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూవ పము “తెలియంబ శుచున్నది. అనంగా మిథ్యా 

ఖు 
Fe) 

(బిరా న్ 

[= 

nl 

లైన నేఖావిశేషములకును, సత్యముతై న అకా రాదివర్గములకును సంబంధ 

లేకపోయినను ఆశేమఖాబిశేషములవేత (గీతలవేతు సత్యములై న అకారాటె 

యేలాగున తెలి య:బడుచున్నవో, యాలాగున నే మిథ్యాభూశము'తై న అహారా + 
కును, వరమార్థస సక్య మైన పృత్యశాక కును సంబంధ మేమియు లేకపోయినను 
శాశాదులచేకే సత్యమైన యాత్ర క త్త షము తెలియ:బడు 'చువ్నదని శవము _ 
లోకములో ప్రనూణాం కరసిద్ధమైన 'శీరాదులచే లత క్వ ముక లిగియున్న ది. ఆఆ? 
ణాంకరసీ సీడ్ణము కాదుగదా? నీలాగన 'తర్త ఏమస్యా' దివాక్యముల'చేత లక మ 

వ కించతగదు. తీరాదులు జడముశైనందున వ ద్రమాణాంకరనుచే ప్ర స్ప కాలిం వం'జే యన 
న్ని. ఆక క స్టరూపము చిడ్రూవమైనందున్ స్వయం,వ వ కాశ మెయున ది. అజా 
కాంకరనీదిని యాసీకీంచ దు, వ బో క్ర వ 

న్ వదు, అందువలన ఆత్ర కృన్వరూపము త న కృమస్యా దొ 
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వలన అక్షణాృి త్తిచే, _బోధింహబనుచున్న దని మేము... తెలిసికొనుచున్నా రమని 
భావము, 

ఆవ, వూర్వవతీ, వాది మరల నాత్నేసిం దుచున్నాండు, == 

న్యా కథం పునరఫిఛాన మఫిభేయేనా నభిసంబంధం సద 

డేయే_రే ర్ వ్ర మాంజనయతీతి. ౨రE 

దం=అ. వోచళమై గథ్టిము వాచ 'మైనయర్థముతోటి సంబంధించినడై తనచేత 

చెప్పందగనియర్థమందు జ్ఞానము చేలాగున పుట్టించును! 

తా, అకారాదినర్షబోధకము లైన రేఖా న శ్లేషములు అ కారాదివర్ల ములతో 

సం బంధము లేనివై నను అ కారావివర్షజ్ఞాన మును కలంగ వేయు చున్నందున . ఉపాయము 

ఉెపేయముతో నంబంధించక పోయినను టే పయాగర్థముననే బోధించునని యంగీకరించ 

వచ్చును. వాచక మైనశబ్లము వాచ్య ముతో సంబంధము లేనిచో వాఇ్యార్థమును చేలా 

ఛన బోధించును? అని భావము, 

ఆవ. సిద్దాంతవాది స నవమూభానమును చెప్పుచున్నాడు. = 

వాక్య. శృణుయ థా అనఫ సంబంధ మన్యన్కు ఢేయఒ్టేఒని 

దాని ని రాకారణము ఖేన బోధయతి, ye 

__ దం-అ. వినుము నంబంధించనిచైనను చెప్పశ కర్ణము గాని యర్గమునందు అవిద్యను 

రరాకగించుట మూలముగా నిటుల బోధమును కలంగం చేయునో. 

తా. చాచకము వాచ్యముతో సంబంధములేనిదైనప్పటికి అవిద్యను నళించం జేయం 

చు  లక్యార్థనివయయెన జ్ఞ జనము నెటుల పుట్టిం చునో, ఆప్ర కారము సీదృష్టాంతముగా 

చెప్పెదను సమన భావము. 

అవ. శ్లోకము నవతరింపం జేయుచున్నాందు, --- 

వాకస్టి, 'అత్య్వాహ. ౨౮ 

ద౦=ఆ. ఈ ప, కరము వెవ్వచున్నా గు 

న్లో, శయానాః |సాయశో లోే బోధమానాః ఎపనామి మభికి 
సహానైవ ప ప్రబుద్ధ్యంతే య"? cl వం జో ప్రత్టిగాత్మని ॥ ౧౦౫ 

దంట లోకములో తరుచుగా ని నిద్రించువారు నవునామములచేత మేలుకొలు 

పంబడుచున్న వాక త్వరగా జే వ్ర కారము' వ వ, బోధమును బొందుచున్నా రో, ఆవ్రశార 

ముగనే,వ ప్రత్యగాళ్య యందు వాక్యము ( ప్రభోధమును కలుగంచేయును, 
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తా. నిద్కించుచున్న పురుముండు అబీ దే వదత్తు:డా! లెమ్హని పీలువ( బడిన వా... కై 

ఆశబ్దము నీయర్థమును ఇెప్పుచున్నదో అది తెనియకపోయినను, ఆకబ్దమును వినివం దం: 

నిదురనువదలి _ వృచోనమును కలవాండగు చున్నాండనుటను ముశముందటి ముశు చా చ 

చున్న చేగదా? హన, వొ ద్యవాచకములసం బంధము తెలిసీనం గాని యర్థజ్ఞానము కలం) 

దనే నిర్భంధము'లేదు. అటులే అవిద్యానిదుర ననుభవిం చు చున్న పురుషుడు “తత్త వవ 

స్యా'దివాక్యముల వేత చ,బోధింవంబడిన వాడై, ఆవాక్యము యుయర్థముతో సంబంథి 

చియున్న దో ఆనం బంధమును 'తెలియకపోయినను, ఆ వాక్య శ్యవణము చేక నే అవిద్యా! 

ద్ర పరిత్యజించి “ఆవాం ట్రహ్తోస్మీ యనే యఖండజ్జానము కలవా 6డగుచున్నా డు 

ఆని భావము, 

వ. పీయా! నిదురబోవువాని లేపుకటి ప పే చేవదత్తో తిసి (మీయిజేవదతుం ల 

'లెము. ఇత్యాదినాప్టములు వూర్వ ప్రబోధకాలమందు చేవదతాద్యర్థములయందు ళన 

చ్యవాచకభావనం బంధములం కలవిగా గహొంవంబడియున్న వి. కాన త త్కాలమునం డో 

సం బంధ్యగృహూణము లేనివై నను ప్రబోధమును కలుగంజేయుననినచో నంగీకరిందం ద 

యున్న ది, చృకృతమందు తత్త ృమస్యా”దివాక్యములు గాని, వానియ౦దలి 'కల్, త్వం 

ఆది వదములుగాని వత్యగాత్త్మ్మయందు ఎప్పటికిని వాచ్యవాచకభా వసంబంధము కొలది 77 

గ గృహింపంబకి యుండలేదు, ఆట్టిశబ్దములు వలాగున వబోధమును కలుంగం జేయంం న॥ 

శంకిడగా ను _త్తరము చెప్ప(బనుచ్చున్నది, అలా 

న్లో, న హా నామ్నా స్తీ నీ సంబంథో వ్రత్తితస్య ఫశరీరతక, 

తథావీ బుధ్య తే తేన యడశ్డావం త త్త షమిత్యతః. ౧౦౬ 

ద౦=అ. శరీరమువలన వ్యుళ్లానమును బొందినవానికి నానుముతోటి సంబంధము 

లేదుగదా? అయినను ఆనామముతో మేలుకొనుచున్నాండు, ఇది ఎటువలెనో అటు 

'త్ర క క్ర మసి” య నేవాక్యముపల్లను ప్ర వ బోధముకలవా. డగను. 

తా. నిదురంచువానికి శరీ శేరి యాదుల యందు అభిమానము లేదు. అనం 7౯ 
ఇది నాశరీరము, ఇవి నాయిం ద్రియ ములు. ఆ నేజ్ఞానములేదు, కావుననే, ఓంోక! జివ 

దళ్తుండా! "లెను. అనే.వ (వ బోధవాక్యములను వినుట గాని, ఆ వాక్యములు వయ రములనూ 

'బోధించుచుక్నవో ఆసంబంధములనో గ్రపొంచుటగాని ' నిదురి౦చినవానికి సంభవం 
చదు. సంభవించుననినచో , వ్రృబోధము కహ ది ద్రి యాదిజ్ఞానము కలిగియంన్న 6 దన 
వాక్యములు విన(బడినవని, వాక్యములం విన(బడినందున వబోధముకలిగానని వరస్ప ఠా 
శ యము య శ్రయము ప్రన క్రించును, కాన వాక్య వా క్యార్ధములకు సంబంధము తెలియకనుండగ నీ, 

శు! 

gah 



త) సర్వ చేదాంతసారస సంగ హాము, 427 

సుషు క్షియందు వాక్యము సకృచ్భ)వణము'చేత గాని, యసక్ళళ్ల వ ణము'నేత గాని ప్రబో 

భమును కలుగంజేయుచున్న దని అంగీకరించవలసీయున్నది. అటులే “త త్ర క్ర రమస్యా*ిదివా 

క్యమున్నో వాచ్యార్థముతోోటి సంబంధములేనిదైనను, సం బంధజ్ఞానము లేని 'చెనను, ఆవి. 

ద్యానివృ త్తీపూర్వశ ముగా వ్రశ్యగృ) మై క్యజ్ఞానమును కలుగంకేయుచున్న ది. ఇదిగాక 

| Cas వాచ్యవాచక సం బంధజ్ఞానము. వాచ్యార్థ మును 'తెలియం జేయునపుజే 

ల్ చీక్షికమె యున్నదిగాని లమ్యార్థమును 'బెలియునవ్వుడు అెపేకీతమై యున్నది 

గాదు. ప్రవాహవాచక మైన గం గాశబ్దము తీరచాచకముకాకపోయిననుు, లకణావృ త్రి 

చేత తీరమున బోధించుచున్న ది. అటుళే “తత్త నమప్యా”దివాక్యము, అంత౦కరణాద్యవ 

చ్చిన్న వైతన్యవాచళ మై అఖం డైకరసస్వ ప్ర, కాశపర బ్రవ్యాబోధమును కలుగం జేయునను 

టకు అనుపవ త్తి కొంచెమైనను కానరాదని భావము, 

- అవ. పీయీ! మంచిది, “త్ర శ్ర ్యమస్యాోదివాక్యము వలన చత్యగాత్మ విషయిక 

జ్ఞానము పుట్టుగాక, నివ _ర్థిందంచేయంబ జే యజ్ఞానమునకున్ను నివ _ర్రింపం చేయుచున్న. 

జ్ఞాగమునకునో ఆత్మ ఆశ (శ్రయమైయున్నందున ఆయాత్త్య కు సవికార రత్వము ప్రా పా వ్రీంచును, 

ఆని శంకించగా ఆళంకను దృష్టాంత మును చెషి పీ వగహారించుచున్నాడు.-- 

వాకన్టి, యథాచ. తోడా 

దం-అ. ఎటువలెనం టే. 

తా దృష్టాంతమును చెప్పెదమని భావము, 

క్లో, బోథాబోథా నభోఒస్పృష్ట్వా కృష్ణథీ నీడగా యథా, 
బా భ్యేతరాత్తకా స్యాతాం తేజేహాత్తని గమ్యు తామ్. ౧౦౪ 

_ దం=అం నీలత్వ జ్ఞానమున క్యాక్షయమెయన్న ఆకనమునందలి జ్ఞా నాజ్ఞానములం 

ఆకసమును స్ప కించకయే యేతీరున వాధ్యభాధకములుగనుందెన యాలీరునననే ఠః 

చ ప్రత్యగాక్త్మ యందున్ను తెలియ. బడుంగాక . 

ఈ, ఆకసము మూ ర్తద దృవ్యముకానందున రూవహీనము. అనునది జ్ఞానము, 

నము సీలోత్పలమునలె అతిసీలయె. యున్నది యనునది అజ్ఞానము, ఈజ్ఞానాజ్ఞానమలు 

న్న ఆకసము. నాశ్రయించియుండియు నో, ' ఆయాకసమునందు విశారమునో 

_బంపాదించకనే జ్ఞానము అజ్టైనమును నివ _్థింపం చేయు చున్నది. అనంగా ఆకాశము 

రూవరహి తము అనేజ్ఞానము పుట్టిన ఇ వ్యద్దుగాని, ఆ కాశము సీలముగానున్నది అని ఆజ్ఞా 

నము పుట్టినవ్వడుగాని, ఆకాశమునం 'జేవిధ మైనవి కారము సంభవించీనదిలేదు. అయి 

నను క్లీఆ కాశము రూబరహితమ నేజ్ఞానమువేత ఆకాశము నీలమే అజ్ఞానము నివర్థించు 



4:26 నె ష్క ర్శస్టి నీ ది 

తా. నిద్రించుచున్న పురుషుడు , అదీ దే వదత్తు:జా! లెమ్మని పిలువ, బడ్డినవా. డై 

ఆశబ్దము ఏీయర్థమును చెప్పుచున్నదో అవ తెలియ కపోయినను, ఆకబ్ద నును వినిశంమళ 

నిదురనువదలి వ,బోధమును కలవాండగు చు న్నా6డనుటను మననుంచి ముకు చూదు 

చున్న జేగదా? + కొన, వాచ్యవాచకములసం బంధము తెలిసినం గాని యర్గజ్ఞానము కలుగ 

దనే నిర్భంధములేదు. అటులే అవిద్యానిదుర ననభనించుచున్న పుకును. ను “తత్త రమ 

స్యా”దివాక్యములవేత ప్ర వ బోధింపంబడిన వాండ్రై, ఆ వాక్యము యేయర్థముతో సంబంధిం 

చియున్నదో ఆసంబంభమును తెలియకపోయినను, ఆ వాక్య శృవణముచేక నే అవిచ్యాని 
ద్ర ను పరిత్యజించి 'ఆవాం బ్రహ్మాస్మి యనే యఖిం డజ్ఞానము కలవా రడగుచున్నాండు, 

ఆని భావము, 

ఆవ, ఓయీ! నిదురబోవువాని లేపుకట్టి “కే మీ దేవదతో కివి 

"లెన్వు) ఇత్యాదివాక్యములు ఫూర్వ వ్రబోధకాలమందు జేవదత్తాద్యర్థ ము లయందు. వా 
చ్యవాచకభావస౦ం బంధములు కలవి7ా గృహొంవంబడియున్న వి కాన “కత్మాలమునందు 

నం బంధ గ వాణము లేనివై నను (ప్రబోధమును కలంగం చేయునని నచాోో 

యున్నది జు ప్రకృకమందు ' తక శమస్యా దివా 

నంగీకరిం బంది 
క్యములు గాని, వానియందలి “తల్, త్వం 

ఆది వదములుగాని వ్రత్యగాత్మ యందు ఎవ్బటికిని వాచ్యచాచకభా వసం బంధము కలవిగా 

బ్రహింవంబడియుండ లేదు, అట్టికబ్దములు వలాగున 

కింగా ను _క్రరము వెన్నంలముదున్నది, వా. 

న్లో. న హా. నామ్నా స్తీ సంబంధో వ్వుత్ధితన్య నొద్రకతంం 
తథాపి బుధ్య తే తేన యశ్లావం త "శ్ర పమిత్వతః. ౧౦౬ 

ద౦=అ. శరీరముపలన వ్యక్థానమును బొందినవానికి నామముతోటతి సం బంధము 

జ్ 

లేదుగదా? అయినను ఆనామముతో మేలుకొను చున్నాండు. ఇది ఎటువతెనో అటులే. | 
"తత్త్వమసి" య నేవాక్యమువల్లను వ్ర, వ, బోధముకలవా, డగును. 

తా, నిదురించువానికి శత ద్రి యాదుల యందు అభిమానము లేదు. 
ఇది నాశరీరమూ, ఇవి నాయింద్రియ షోలు ఆ నేజ్ఞానములేదు, కావున జే, కీయ! జేవ 
దత్తుండా! లెమ్ము, అనే.వ (వ బోధవాక్యములను వినుట గాని, 
బోథించుచున్న వో ఆసంబంధములను గువొంచుటగాని నిదురించినవానికి సంభవిం 
చదు. సంభవించుననినచో వ్రబోధము శ హే ది ద్ర, యాదిజ్ఞానము కలిగియున్న 6దున 
వాక్యములు విన బడినవని, 

త్రయము గ్రని 
త్త 

సక్రించును, కాన వాక్య న న్యార్థములకు సంబంధము తళ లియాకనుం డగ చే, 

[అం 

(ఓయి జేవదళ్తుడా 

(వృబోథమును కలుగ జేయునని 

ఆనం .. 

ఆనా కములు నీయ ర్థములను 

వాక్యములు నినంబడినందున వ ప్రబోధముకలిగెనని పరన్నరా' 
న 

దం] 

నువు షియంద 

ధమును కలం? 

క్యమున్ను బా 

శబ్దార్ధములయొ 
యపపేషీత మె 

గాదు. 

చేత తీరమున 

చ్భిన్న చైతన్య 

టకు అనువకు 

వచా 

“అవ. 

క్షూనము పుట్ట 

జ్ఞానమునకునా 

అని శంకించ 7 

ప౦*=ఆ 

తాం. 
క్లో బో 

బె 
దందా? 

ఆకనమును చ 

ద్రక్యగాక్యలా 
తా, 

ఆకనము వనీలా 

కండున్ను ఆక 

సంసపాదించక 

రూవరహిత వ 

నము పుట్టినజ 

నను క్రఆకాశః 



[అ- 

న్ా 

ఏ పెవంవ్వ్యూ 
గ చూదు 

హుం కలు 

“తత్త్వమ. | 
సంబంధిం 

ఆూపిద్య్యా 

చా న్నాడు, 

'చదత్తుండా 
అలి 

చెండు వా 

ముమునందు 

కరింవందన్ల 

క్ త్వం] 

మఏన కలదిగా 

“జేయంనని 

౧౦౬ 

రచుబుంధము 

ఆనా 

ఇబాూ1 బేవ 

రహా భ్ఞములను 

భం భ బం 

వదిన్న్న దున 

ఆదరన్పరా' 

కుం డగ, 
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నుమ క్రియందు వాక్యము సకృచ్భ్య)వణము చేత గాని, యసకృచ్ళ్య) విముశేత గాని ప్రబో 

ధమును కలుగంజేయుచున్న దని అంగీకరించపలసీయున్నది. అటులే “క క్ర ఏమస్యాిదివా 

క్యమున్ను వాభ్యార్థముతోటి సంబంధము లేని.చెనను, సం బంధజ్ఞానము లేని, 'చైనను, అవి. 

ద్యానివృ త్తిఫూర్వశముగా వ ప్రత్య గృ) మై క్యజ్ఞానమును కలుగలకేయుచున్నది. ఇదిగాక 

కబ్దార్థములయొక్క. వాచ్యవాచకసం బంధజ్ఞానము వాచ్యార్థ మును తెలియ జేయునపుడే 

యే ఫీక్షితమె యున్న దిగాని లక్యార్థమును చిలియునవ్వుశు అసేవీతమై యున్నది 

గాదు. ప్రవాహవాచక మైన గంగాశబ్దము తీరవాచకము"కాకపోయినను,. లతణావ్భ త్తి 

వేత తీరమునో బోధించుచున్న ది. అటులే “త్ర త్త ఇమస్యా”దివాక్య్ళము, అంతకికరణాద్యవ 

చ్చిన్న వైతన్యవాచళ మై అఖండైెకరన సస్వ ప్ప కాశపర బ్ర వ్యాబోధమును కఠంగం జేయుననో 

టకు అనువవ ల తి కొంచెమైనను కానరాదని 'భాపము, 

- అవ. పీయీ! మంచిది, “కత శ్ర పనుస్యాదివాక్యమువలన ప్రత్య గాత్మవిమయిక 

జ్ఞానము పుట్టుగాక, నివ గంప కేయంబడే యజ్ఞానమునకున్ను నివ _ర్టింవం జేయుచున్న 

జ్ఞనమునకును ఆక ఆశ శ్ర యమైయున్నందున ఆయాత్త, కు సవి కారత్వము ప్రా పా ప్పించును, 

తని శంకించగా ఆశంకను దృషహ్టాంతమును చెప్పి వరిహరంచుచున్నా వ, 

వాకు, యథాచ. . . ౨౦౯ 

దం=అ. ఎటువ లినం టే, 

తా, దృష్టాంతమును శె ప్పెదమని భావము, 

Es బోథాబోభా నభోఒస్ప ప్రై కృష్ణధీ నీడగా యథా, 

బాధ్యేతరాత్తకా స్యాతాం తథవోత్తని గమ్య తామ్, ౧౦౪ 

దం-అ. నీలత్వజ్ఞానమున "కా శ్రూయమెయంన్న ఆకచమునందలి జ్ఞానాల్థానములు 

ఆకనమును స్స ఎశించకయే యేతీరున ఎ ార్యరాధయులగనందెకో యాతీరుననే ఈ 

ప్రత్యగాత్మ యందున్ను తెలియ? ఇబదడుంగాక. 

తొ, ఆకసము మూర్తద్రవ్యముకానందున రూవ వానము. ఆనోనది జ్ఞానము, 

ఆకసము నీలోత్సలమావలె అతినీలమె యున్నది యనునది అజ్ఞానము. ఈల్జానాజ్టానములు 

కెండున్న ఆకసము నాాశ్రయించియుండియు ను, ' ఆయాశేసమునందు విశారమునే 

సంపాదించకనే జైనము అజ్ఞానమును నివ ర్థించంచేయుచున్నది.. అనంగా ఆకాశము 

రూవరహి తము అశేజ్ఞానము పుట్టినవ్వడ్డు గాని, ఆ కాశము సీలముగానున్నది అని ఆజ్ఞా 

నము పుట్టినవ్వడుగాని, ఆ కాళమునం 'జేవిధ"మైనవీ కారము సంభవించీనదిలేదు. అయి 

_ నను క్లీఆ కాశము రూవరహితమ 'నేజ్ఞానముచెళ ఆకాశము నీలమనే అజ్ఞానము నివర్థించు 
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చున్నది. అటులే ఆత్మ దుఃఖ తొ్వదినంసారముకలవాండనునది అజ్ఞానము. ఆత 

స్వ వ, కాళచిన్నా త, స్వరాపుండనునది క్షనము, ఈ రండును ఆత్మను ఆశళ్ళం 

న్నను ఆయాత్మ యం జేలాగంటివి కారములనున్ను సంపొదించవు. జ్ఞానము ఠః 

నివ రింవంజేయును, అని భవము, 

- ఆవ. ఫూర్వవత మును కనోవటిచుచున్నా (గు, 

వాక్య “అసల్యే వర్త వర్త ని స్థితే” త్యువశ్ర త్య తివిసి తో మ 

హపాతాసం ఛమేణ 'కకీచ్చోదయతి. _ ౨౫౧౦ 

దం=అ, మిథ్యా భూతమైన మార్హ నుందు నిలచి అని ఇెప్పినయర్థమును మ! 

నాశ్చర్యముకలవాండై ఓ ఒకానొకండు గొబ ఏనం ఛ్రమముతో నామేసించుచున్నూూ 

- ఈ, “త్ర శ్ర రమస్యా”దివాక్యము సాయకల్చిశమైనందున మిథ్యా ఖో 

ఆంకకిక రణావచి న్న చైతన్యము నవలంబించి 'దానిసండా న సత్యమైనవరబ, ఇ హను 

చునని ౧౦౪వ శ్లోకములో చెప్పినయగ్గమును విని యొశానొకపండితుఃడు 

నాశ్చర్యము కలవాండై ఊరూ మేవీంచుచున్నాండని భావము, 

అవ. నీమని యా మేసించుచున్నాండో చెప్పుచున్నాడు. 

శ్లో. నాసన్నుపారూ లోశేఒస్టీ పరమార్థనినిశ్చయే, 
నొసటి గం గడ్ధి బాహ్పాబేః కక్సిదన్నిం ప ప్రపద్యతే. 

దం-అ, వాస్తవార్థమును నిశ్న్చయించుటయందు మిథ్యాభూత మైన = 

ము లోకములోలేదు. మిథ్యాద్యోతక మైన ఆవిరి మొదలగు దానివలన ఎవ్వ 

' అగ్నిని తెలియంజాలండు, 

ఈ లోకములో వా ్ తవమైనయర్థమును నిశ్చయించేయు పాయము. ఇవా 

యుండవలయును. కాని మిథ్యాభూత్వమై యుండతగదు. మిథ్యాభూత మైన నె 

చేశ వా _గృవాగర్ట్ళ్ళునము కలంగ నేరదు, గ్రీష పత వమెన భూమియందు తొలకది? 

యంగా నావిరిలేచి ధూమమువలె శాన్ట్ం యను. అది నా స్తవమెనధూమనుం 

దున వాస్తవమైన బివ్యాత త్త్వజ్ఞానమును కలంగంజేయంజూలదని భావము, 

అవ, ఈయామేవమునకు పరిహారమును ఇెవ్వుచున్న్నాండు.-- 
న్లో, ఇల్యేవం చోదయేద్యోఒ వి బోషయే త్తం భఘటాదిన్మా. 

సదసద్భాసం విభఠకోఒసౌ ప పరషాయశ్సొ న చాన్చోాకః. 

ద౦=అ, ఈ వ, కారము ఎవండు ఆ నేవి: చనో వానిని. ఘటము “మొదల? 
నోరు మూయించవలయును. _ ఈఖుటాదికము సత్యాసత్యములకంయొ విల్ ౯౩ 

న్నది. ఈసత్యా క్యమలు శంటిక్షిని ఒకచానిపిదవ నోకటి సంభవించుట లేదు. 
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తా, మిథ్యార్థమువెత వా_స్తవార్థజ్ఞానము పుట్టింపంబడదని వాడిం వేవానికి 

భటాదివదార్థములను. జావ నిరాకరిరనవలయును. ఆనం గా బ్రహ వ్యతిరి క్తము 

అన ఘటాదిపన్తువుల మాయాకల్పితములై నందును మిథ్యాభూతములైయున్నవి* 

అయినను జలావారణాదికార్యములనో చేయుచున్నవి, భుటాదులు శశవిహిణాదుల 

వె శూన్య ములని = చెప్పందగినని కావు. శశనిపాణాదులు కార్య సంపాదకములు 

కావుగదా? కాన, ఘటాదులు మిథ్యాభూతములై నను జలాహరణాది కార్యములను 

చేయుచున్నట్లు “తత్త _త్స్వమస్యా”దివాక్యము మిగ్యా భూళ మైనను పరమార్థ బ్ర హ్లజ్ఞాన 

మును నంపాదం చును, ఘటాదులం మిథ్యా భూకములు'కావు. వా స్తవములే నవ, 

నాలాగున న్టనందగదు. భుటములేదని వ్వవవోరము కలిగియున్నందున ఘటము సత్య 

మని ఇెప్పందగదు, ఫఘుటముకలద నే వ్యవహారము కలిగియున్నందున భుటము అసత్య 

మని ఇెవ్చందగదు. కాన భుటాదికము సత్యా సత్య విల్ ఇ మైయున్న డి. కావుననే 

_మిథ్యాభూతమనంగా అనిర్వచనీయము. భుటాదులయందు ఒకవ్వడు న త్త 

యును, చమజియొకవ్వుడు అన త్తయును సంభవించుచుండును. కాన భుటాదీకము సత్యా 

సత్యమని చెప్సందగదని కొందబు కలంచెడదరు. ఆదియును యూ క్షముకాదు, వలననంగా, 

నత్త అనత్త యనునవి ధర్మ ములు, ఇవి వాస్తవములయినచో ఫలాదిన్వరూవ ముండు 

దనుక నుండును. కాన ఫుటాదిక మొకవ్వుడు సత్తతోటి మతీయొకవ్వ డస త్తతోటి 

నంబం౦ంధించదు, అవా స్తవములయినచో వానితోటి యేమాత్రమును నంబంధించదు, 

'కాన సదస త్తలలోటి నంబంధించుచున్న ఘుటాదికము మిథ్యాభూతమనే చెప్పవలయంు 

ను. ఇదిగాక ఆసక్యమైన ప్రతిబింబము సత్యమైనబిం బజ్ఞానమును కలుగంజేయుచున్న 

దిం. అసత్య మైన న్వవ్న వ్యాభచివిదర్శనమ: సక్యమెనభ యకం పాదులను కలంగంజేయుం 

చున్నవి, ఆటువలె చే “శతి తృ్వమస్యా”దివాక్యము సత్య వైంనబ వ్యాస్వరూపమును బోధించు 

చున్నదని భావము, 

ఆవ. గతించిన గ గృంథార్థము ననోవడించుచు ముందుఇెబ్బంబొ పు (గ్రంథ శాత్చర్య 

యును చెవ స చున్నా డు. == 

_ వాక. ఏవం కుచోద్యమున్తూల్య అథేదానీం ప్రకృత మధి 
ధీయతే వ ప్రకృతంచానభి దయ్ కథమభిథా శ్ర! తి రవిద్యా 

శ్వా ని జ్ఞానం. జనయతీతి తౌ వ "శారణాంతర 

ముచ్యతే, ౨౫౧ 

డరి=ఆ, ఈప్రకాగము కుత్పొతమైనయా' 'శ్నేవమును చరిజారించి, ఇపుడు. వు డ్రక్ళ 



480 నైమ్యర్మినసీద్ధి 

క మైనయర్థ ము చెప్పబడుచున్నది. వాచక మైనశబ్దము చెవ్చుటకు యోగ 

ళో a న్ rd a ౪ fog a న fy (మ ' క (సృత్యగాత్త యందు అజ్ఞాన నా కమెన బు మును పుట సంచుననున వ కృ 

ర్ధము, దానియందే మజీయొక కారణము చెప్పబడుచున్నది, 

తొ, మే నంభోవించిన కుశంకను పరిహరించి వ్ర ఈార్జనును ము 

చున్నాము. వ ప్ర కృతాస్థము వమన, త్ర _ట్వోమని? స్ట్ EE నాక్యున 3 me ఫ్రగాఫర్యు 

నందున వాచ్యము గాని, (వచ్యేగాత్మవి విషయ నై సర్శ్వస ద్య స్పనిరాక 0 గానమర్థం_ 

మును పుట్టించున జేయ ర్థము ప్రకృత నై మెయున్న ద, గీసియందు . మంియుక కే 

చెవ్వచున్నానని భావము, అనగా అవిదా నివ స్ట ఎస్తున్టన మొశు పుటం చున, 

మస్యాదివాక్యము. దానియొక్క స్వభావము నాలోచించగా, ఎా్య్య స, 

"లేకపోయినను అనిద్యానివ ర్ర ర్లకజ్ఞ్వానమును పుట్రుచుచున్న వని ఇదివఆక్రు చెప్పితే 

కను నివర్థింవంజేయందగిన అవిద్య యొ కస్య భావమును ఆలోచించినను ' 
స్యా”ది వాక్యము వాచ్యార్గనంబథము లేక చే ఆనిద్భానివ గ్ర ర్థకడ్ఞానమును ప్పుట్టిం? 

యర్ధ్థమును చెవ్చంబోవుచున్నామని తాత్పర్యము, 

న్లో. అతిదుఃస్థో అ ప్రబోధథో చై త స్పై శ టై 73 నాసి (1 టి ay న నగ . ; 

నిమి త్రమా॥ తది సని తేషా నాన్? రై బదరం. యే © 

దం౦.అఆ, ఈయార యం దజ్జానము మ్గుల దురిత మనది, రశ రుద ఇ * 2! 

ఆక యే (న్వన్వహాపమే) వ్ర వ బో భము, కాన ఈయనిజ్య నాసి" క్ర మందున్న 
దుంపల స్వల్పనిమి క్ర రృమువల్ల నిన గ్రంచును, 

ఈ, ఉదయా _స్రమయళూన్న మై, స్వయం వ్ర క్ శమైన చిన్మాత, త్తే, 
_ముగాంగలవాండు జ వ్రత్యగాత్మ, ఇట్టి వర్క గాక్ర యందు ఆవ్ర ౯" కర మెన 
సూర్యు నియం దంధ కారనువలె వ్రతిభొనమాత్ర ముగా నుండ: దగిన జేగాని లో 
ముగా నుండందగినదికాదు. కాన "ఢమ శ్రన న్మీ 

1 

త్తృముకనగిన చో. నశఎచునీ 
ఎటులన(7 ముక్కుకొనను శేగువండు నిగిచియుండంజాలదు. ఒక వేళ సి దైనా 
స్వల్పమైన చలనమునకు [క్రింది వడిబేవును, అటులే ఆవిచ్భయును కోళ్ళల్పనిన 
చేశహాడా నకించునుగాని ,వ పృబలమై వరము రమైన నిమిత్తమే కానలముునని 
ధములేదని భావము, 

అస పూర్వవత్ వాదియొక్క ఆ శేవము ననునంంచి భరివోరమును 1 

న్నాడు Yn 

వాక్య, అనుది తాన _స్తమితకూటస్థ బోధ మా శ్రా సార భా 
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వ్యాదాతృనః దుర్చం భావ్యః అవిద్వాసద్భావంతిచేత్ న 
అవిదాష్టివ్ర, సొద్ద్వైవ రత్సద్భావసి థె రులూకనిశావదితి. ౨౫౨ 

దం=అ. ఆక్క, ' ఉదయా స _స్త్రమయశూన్యమె. నిర్భికారమై యున్న జ్ఞానముమా 

త్రమే న్వభానముగా. కల్రిగియున్నందున అవిద్యాసద్భావము సంభావింవ శక్యమైనది'క * 

దని యనినచో గుడ్డసాబయొక్క రాత్రి వలె అవిద్యా ప్రసిద్ధి చేశ నే అనిద్య యొక్క 

ద్భావము సిద్ధించుచున్నందున ఆలాగున వెవ్చకూ డదు, 

తా. ఆత తృస్వరూపము డాదయా _స్తృమయవర్టిత మె నిత్యనిర్వి కార మై స్వయం 

వ్ర, కౌశళమైనజ్ఞాన మే స్వరూపము7గాం నలిసియున్నదినదా అట్టి యాత్త్యస్వరూపము 

నందు ఆవిద్యకలదని యేలాగున సం'భావించవచ్చును (ఊహింపవచ్చును)? అని పూర్వ 

వాది శంకించుచున్నాండు. "కాని యాలాగన శుంకించతగదు. వీలననంగా, వత్యత్ 

ముచేకను యు క్రిచేక్రను వృ కౌశరూవముగా గాన్బించుచున్న పగటియందు రాత్రి 

త్వము వా స్తవము సంచవించదుగదా!? అయినప్పటికిని అట్టిపనియందు ఉలవాకముల 

(గుడ్డగూబల యొక్క వ్రత్యతమీమువేత (అనుభవముచేత) రా త్రికము సంభవించు 

చున్నదిగదా! ఆటుపలెశ ఆత్మయందు శాస్త్రము చేతను కదనుకాలయు క్రిచేకను! - 

అవిద్యాసం భావము సంభవించకపోయినను ఆసన సృ దొదులయొ క్క. “అవామజ్ఞకి (చేను 

అజ్ఞానిని ఇత్యాద్యనుభ వముచేక, అవిద్య కలిగియున్నట్లు కనువడు చున్న ది. అనుభ ప | 

సిద్ధమైనచానిని లేదని చెవ్పతగదని భావము, 

వాక్య, అత అదనముచ్య తే, _ = 

-.. దం-అ కనుక ఇది ఇచ్చంబడుచున్నది. 

తా. అజ్ఞానము అనుభ వసిస్థమైయున్న౦దున అవశ్య  మంగీక రించకగి యున్న ది. 

కాన ఆవిచ్యాన్వభావమునుగార్చి “ఈముందు చెవ్చంబడునని "భావము, 

న్లో, అహో భార్జ్య మనీద్యాయాః న కల్చిదతివ క్ర రత్కే 

శ మాణం వ _స్ట్షనాదృత్య పరమా త్రేవ తిష్టతి. ౧౧౧ 

దం-ఆ, వీమియాశ్చర్యము! అజ్టానముయొక్క- నిర్భయ ప్ర కృవృ ్ధిని ఎవ్వాండును | 

అతిక్రమింపంజాలండు. వ మాణమునున్ను వస్తున్వభావమునున్ను ఆ ఆదరించక వరబ్రవ్యా 1 

వలే నిత్యముగా నుండియున్న ది. న 

తౌ, అజ్ఞానము ఒక్కవ వ మూణము ననుభరించియుంండదు. తనన్వభావమునున్ను 

తాను అనునరిం చియుండదు. “సీను వస్తు! అనత్యమైనవ్చటికి సత్యమునలె కనువడు 

చున్నది. కాన నిట్టి యజ్ఞానముయొక్క-థార్డ ర్ధ్రమునో (నిర్భయ పవ, న్స ఈశ్వరుండు 
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గాని తత్త్వ వే త గాని అతిక్రమించి యుండంజాలరు. అనగా తత్వవేత్త, ఈళ్త్వ్రదు 

. (దున్ను అవిద్యకు లోంబడియుందురని భావము, 

అవ. అవిద్య వాస్షవసత్త కకలదిగాదని చెవ్వుచున్నా (డు, 

వాక్య. యస్తా దవిద్యాప్ర,సి నైన్టివ అవిద్యాసద్భావసిద్ధిరత 

అత్మవస్తువృత్తైనురొ ఛేన న కథంచనావి తత్సంభావనా 

ప్ళి స్మి ౨౫౮ 

దం౦=ఈ న వి కారణము వల్ల అన్నిద్యయొక్క_ * (వృ వ, సిద్ధి చేతనే అవిద్యయొక్క జక త్త 

క సిద్ధించుచున్నదో ఆ కారణమువల్ల _ ఆత్మ వన్తవుయుక్క. స్వభావము ననుసరించుట చత 

నేవిధముగ"నెనను ఆయవిద్యయొక్క్ల సంభావనయున్ను లేదు. 

తె. అవిద్యయుక్క. స త్తప్పతీతి సిద్ధమై యున్న దిగాని వా స్థవముగా లేదు. కాన 

పృత్య గాత్మ యొక్క... స్య'భావము సలగేవిదాడలా అవిద్య కలజే మో యని నంజ 

ంచుటకుకూడా సీలులేకయున్నది. అనంగా అవిద్యయందు దృష్టిని ఉంచిచూచి కే 

విద్యయున్నట్లు తోంచును గానీ, ఆత్మ యందు దృష్టిశుుంచిచూచిన యనిద్య యంన్న “క్ల 

“చదని భావము, 

వాక. యత ఆహా. ౨% ౫ 

దం=అ, ఎందువల్ల నంెకే వెవ్వుచున్నా (డు, 

న్లో, జ్ఞానం -యస్య నిజం రూపం క్రియాకారకవర్టితమ్, 
సంభావనావ స్ఫవిద్యాయా స్ప స్తత్ర స్యాల్కేన హీతునా. ౧౧౨ 

దం-అ, నీయాత్ర కు క్రియాకారకములు లేనిజ్ఞానమే స్వకీయమైనయాకార 

మైయున్న దో యట్టి యాత్ర, యందు అవిద్యయొక్క-సం భావనయున్ను (ఊావాయున్ను ఎ 

యేకారణముచేళ శలునను? 

తా. ఆత త్ర యొక ్ క-స్టరయాపము జ్ఞుగమా త్ర మైయున్నది. దానికి క_రగాని, కర్త 

ఇని, క్రియిగాని యేవిధమైనవిశేవమున్న లేదు. ఇట్టి జ్ఞైనమౌ శ్రున్వరూ పు=డై జన 

వ పృత్యగాక యందు. _ ఆజ్ఞానముం డ వచ్చునని యూహించుట కారణములేదని 

భావము. 

ఆవ, పీయీ! ఆక్క యందు అవిద్యాసద్భావము వ్ర, ప్రలీలిమాక్రనిద్దమే గాని పొర 

మార్థికముగాదని యంటివి అది యటుబే యగు(గాక, అవిద్య్యవ్ర వ రీచేర్ నన సీద్ధమె 

చా? యున్మదిగదా! "దొనికి వృత్తి రో యేలాగన కలుగునన్క పు పూ+ర్యమందు చెచ్చంబడియున్న 



సు 
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యన్వయ వ్యతి రేకములతోంగూడియున్న “తత్త ్ వమస్యా”దివాక్యములవల్ల కలుగునని 

వెచ్చ నారంభించుచున్నా (ను. 

వాక్య. సోఒయమేన మనుదాతా న స్హమిత అవగతిమాత్ర 
శరీర ఆకశ్త్షాపి స న్నవిచారిత వ పనీస్ధావిద్యామాత్ర న్స 

హిత ఏవ అతశైవ ఈత్యు తే యతోఒతః, SE. 
దం=అ. ఈ (వ్మకారము ఉఊదయా _న్రమయశళూన్య మైన చెకన్యమాాత్ర తమే స్వరూ 

కము7గాంగల ఫూర్వప, ప తిపాదితుంైన ఈ వ వత్యగాత్మ్య స్వయం వ్ర, వ, కాళు డైయుండియు 

అపవిచార కాలమందు వ్రసిద్ధమై' యుంండే ఆజ్ఞునమాత్ర ముచేత వ్యవహికుండై ఆన్వ్ష బృ వశొ. 

శునినలె ఎందువల్ల చూడంబదుచున్నాలి' ఉండవని ముందణి కో కముతో సం 

ఇంరధము. 

తొ. ఆత్మ నిత్యజ్ఞానన్వరూపుం డై యంంన్నందున స్వ వ, కాశుం దైయుంం డిన్ని అవి 

ఇారికసిద్ధమైస అజ్ఞానముమ్మాత్ర ముచేత నడగింవంబడి స్వ వృ కాశత లేనివానివలె కనువడు 

చున్నాడు గనుక---అని ముందతీళ్లోక తొత్సర్యముతోో చేకముగా పఠింపవలయును, 

నో, అనువూనాదయం భావా చాగ్టవృతో భావమా శి త 

తతో=ప్యస్య నివ్బ_త్త త్తః సార ద్వా క్యా దేన బుభుత్ఫొతః ౧౧౩ 

దం_అ. ఈయా త్మ ఆనుమాన మువలన దేహం ద్రియాదివదార్థమువ లన "భేదమును 

పాందినవా6డై అభావమును (అస కను పొందినవానివలె యగుచున్నా (డు, "తెలిసికొన 

నిచ్భయించిన సీయాత్ర కు ఆయభావ మువల్ల నన్ను వ్యావ్ఫ శ్రి త్రి (వేణుగానుండుట) 

వాక్యమువల్ల నే కలుగుచున్నది. 

(| తా. విచారణచేయకమునుపు దేహేం ద్రియాదిభావములు (వస్తువులు ఆత్మగా. 

lx (గృహింపంబడియున్న వి, వూర్యో_కములగు ఆర్యోయవ్య తి కేకములన విచారం చుట వేత 

ఆత్మ జేహీం ది ద్రియాదిభావములకంెె  విలకోణమైనవా౭డని తెలియంబడునుగాని, 

ట్రైవాందేని విశేషముగా తెలియంబడనందున అభావమును పొందినవానివలె తోంచం 

బడును. అనంగా లేనివాలె తోంచంబనును. పీదవ “జీవందులను "నేను కాకపోతిని, 

'జీవీదులకంకొ విలక్షణమై యుంటిని. ఆయితే నేనివండినని కనన్వరూపమును తాను 
"తెలియుట కాలోచించగా “తత్వమసి” ఇత్యాది 'వేదాంతవాక్యములు “నీవు సాశకూత్స 

రృబృవ్హావని బోధించుచున్న ది. ఇందువలన వాక్య శ్ర వణమునకు వూర్వమందు తోంచం 

| బడయున్న అభావస్వరూపముకంకే కూడా ఆత్మకు వైలక్షణ్యాము సిద్ధించునని భావ 

| 

(ము, అన్వయవ్యతిలేకరూపమైన ఆమనూశముకు విచా3ందణా శ్రనకు _చేతావిదావనైల 

1 శీ 



సట" నై స్కూ ర్య సీ ద్ధి [ఆ- 

తమణ్యమునిద్ధించి అభావరూవమును తొందినట్టుతో(చుననిన్ని పిదవ తొచెవండనిషోచిం 

చ్రణగా త్ర ర్త షముస్యా "దివాక్యము. త్రాచే పరబ్రవ్యాని అనిబోధించుటచేత తనకు అఖ్రా 

వరూవత్వమును నివర్హించి వ చళ్యగభిన్నుందై స పర బ ,వాస్వరూపుండై డెయుంఠునో గాన్టన 

అన్వయ వ్యతిశేకనహిక' త త్త త్త పమస్వ్య్యాిది దివాక్టమువలన అవిద్యానివృ తి కలుగు చున్న దని 

తాత్పర్యము. 

అవ, పూర్వవపకో వాదిచేయుళం కను అనువదించి వరిహోరమును ఇెవ్చట శారం 

ఫించుచున్నా డు. 

వాక్య. భావవదభావాదపి వ్యావృత్తి త్రిరనుమానా'చేన కిమితి 

నభవతీతి చేచ్చృణు, . ౨౫ ౭ 

_ దం=అ, భావమునందుండివ తె నభావమునందుండి కూడా వ్యావృ త్తి క్తి (విలతణ 

కషమ్ఫు అనుమానమువల్ల'చే ఎందుకనికానేరదనియనినచో వినోము. 

తా. వత్యగాత్మ జేపేం ద్రియాదిభావవ దార్థములకంయొ విలతీణమైనవాండ 

చేయర్భము ఫూరొ నే కాన్వయవ్యతిరేకయు క్రలచేత _ఎటులు. సిద్దించెనోో యటులే 
_ అభావవైలతణ్యమున్ను అన్వ్నయవ్వ్య తినేకయుక్షుల చేతనే సిద్దించకూడదు? అభావైై లక్ష 

ణ్యముసిద్ధిం ద టకు అన్వయవ్యతి రేక సవాక్ళత 'క త్త ప్రమస్వ్యా? వాక్యము న"పేక్షింవవలసీ 

నపనియేమి? యని యూ మ్నేషించినచో అందునకు సమాధానమును చెప్పుచున్నానో విను 
మని భావముః 

న్లో. సవ్యావృ త్తి త్రిర్య భాభా బాత్ భావే నై వాని శేవత్క, 
అభావాదవ్యభావత్వాత్ వ్యావ్ఫ త్తిర్షతభేస్య తే. ౧౧౪ 

డం-అ, భావమువల్ల వ్యావృ త్తి సమానమైయంన్నందున భావముచేతచే ఈలా 
నలేదో ఆలాగుననే ఆభ్రావమువల్ల వ్యావ ద్రయున్ను అభావమువల్లే “దంచుని 

యంగీక 'ర0వంబడదు. 

తా. వత్యగాత్యకు చేసూ ది ,యాదిరూవమైన భావపగార్థముకంే వై లశ 

ణము. పృత్యగాక్ర భావరూవమై యున్నందున కలిషనదికాదు. ఎందువర్హిననంగా అత్య 
గాత్ర త్యయొక్కభావత్వమున్ను జే హాం దృియాదులయొ క్క భావత్వమున్ను సమానముతై 
యున్నందున ఆత తృ్యయొక్క_భావశ్వము జే బాంద్రియాదిభాపముకం౦ యొ వై లకణ్యము 
ను ఆత్మకు సం పొదింపంజాలదు, మజి దేనివల్ల స సం పొదింవం బడునన, పూర్వము వెవ్పంబ 
డిన యన్య యవ్యతి'లేకము మేత సం పౌదింపంబడుచున్నది,. అటులే ఆన్వయ వ్యతిరేక యు 
“ంసారకమై దేహం ది యాదివె వైలక్షణ్యరూ వమై వమెన ఆభోవముకంకె ఎ వ్యావృత్తి తియు 
న్ను అన్వయమ్యతిేశను చేతనే సంఫాధింభంబడదు, నీలనన, ఆత్ర క కు చేహే హాం ద్రియాది 



వ. సర్వ చేచాంతేసారసంగ్రహము. = శీక్ 

వైలతణ్యరూప మైన అభావక్వము అనుమానముచేత సంపొదింపంబడినందున ఆయ 

భ్రావముకం కె వైలత్ణ్యము మజుల యనుమానము చేతనే సంపాదించంబడదు. కావున 

- | ఆక్క కు ఖొవవై దై లమీణ్యముమ్మాక్ర, తము అనుమానము చేత నం 'పొదించ బడును, అభావ వై ల 

కణ్యాము కత్త్ర త్ర త్త నమస్యా *దివాక్యముచేత నే సం పొదింపందగియుంన్న దని భావము. 

ఆవ, ఫలితార్థమును నిగమించుచున్నా రు. 

వాకస్ట. యతో నోనుమానేన వ్యావిద్దాేే నష క్రియా కారక 

వజ ; ఫలాత్మని స్యారాజ్యేఒభి'జే కుం కక్ష తే కసక్ . ౨౫౮ 
దం-అ, ని నిన _ర్రించిన సమ స్తమెన క్తి శ్రీయాకార కఫలములుగల స్వరూపము గలిగి 

నట్టి మోతమందు అలి జీకించుటకు అనుషానముచేత ఎందువల్ట . శక్యమైయుండపో 

అందువల్లను-అని ముందఆిశ్టో కముతో నన యము. 

లా, వత్యగ భిన్న బృ వత్త ' తారూవమైన స్వారాజ్యము (మోతము శ్రీయా 

కారకఫలాదినకలవి కారళరాన్య మై యున్నది. ఇట్టి స్వా రాజ్యమందు ముముటపునత 

వట్టాభిచషేకముచేయుటకు అనగా ఇట్టి మోశక్రమును కలుగంజేయ. టకు అన్వయవ్యతి కేక 

యు_క్టిరూపమైన ఆఅనుమాననునకు శక్యముకాదు గనుకఎఆని యు త్తరశ్లోక 

ర్యముతో చేర్చి వఠింవవలయును, 

న్లో. అనిదాష్టవిద్యయాసోఒయం వ్రనుప్తో దుర్వి పకయా, 

= ... .. భావాభావవ్యుదానీన్యా శ్రుతై రివ పృతిబోధ్య తే. ౧౧౫ 
| .. దం=-అ౪. విభజించుటకు శక్యముగాని యవిద్యయనే నిద్ర, నిదృచేత గాఢముగా ను క్రి 

తాక 

'నొందియున్న ఆయీాముముత్తువు భొవాఖావములనుళెంటీని వ శ్రారలోయాదున్న 
స్త్ శ్రతిచేత చే బోధింపంబనుచున్నా (డు. 

ఈ, అవిద్యయనునది ద్రమాణాంశకరముల చేశ నీవ ర్రింవంజేయ శక్యమైనచి కాదు, 

నిదురవలె యాత తృ చైతన్యము నావరించి న్వరూపజ్జనహీ నము శా చేయుచున్నది, ఇట్టి 

యవిద్యానిదురచే చన్నాక్కమింవంబ బడి వ చళ్యగాత్మ గాజసున ప్రీగ లవానివ లెస్వస్వరూవజ్ఞూనము 

'లేనివాండై యున్నాడు. ఇట్టి వ వతృగాత్మ ను జేహేం ద్ర యాడితొ దాత తృ మును అథో 

పరూవత్వమును శంటిని నిరసీంచుచున్న త్ర క్త షదుస్యాిదేవాక్యము అపిచ్యానిద్ర నునిరా 

కరించి స్వస్వరూవజ్ఞానమును కలంగం జేయు చున్న దని భావము 

అవ, వ ప్రత్య గాక, యందు అవిద్యాసద్భావమునుే మణీయొ కవిధము గా నిర్వహిం 

| భునిమి శ్తమై మందుగా శూర్వువతవాదము కనువజి చుచున్నా 6 నుం 

వాళ్ళు, అత్ర్రానా, — se 
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దం-అ, వూర్వవమీవాదమును కనుపజిచుచున్నాంగు. ఇచ్చట. 

తా. శుద్ధజ్ఞానస్వరాపుండైన వత్యగాత్యయందు. ఆనిద్య సంభ 

సర్వము మేమువేన్సిన యర్థమునం దే పూర్వవాది యా మేపించుచున్నా (డని 

అవ వీమని యా మేపించుచున్నాండనంగా వెద్చుచున్నాండు. 

| జ కళ... ఛ్ అ ( జ గ ౧న 

వాక. అనుదితా స్టమిత విజ్ఞానాత్మే మా తృస్వరూవత్వాత 

దుస్పంభావ్యా విబ్యేతి. SEO 

దం=అ. ఉదయా స్హ్థమయళూన్య మైన విజ్ఞానమే స్వరూవముగాగల చ 

గాక కలదో ఆప సృశ్యగాత్కయం దవిద్య నంభావింజ శక్య మైనది కాదు, 

తా, విశుద్ధజ్ఞానమా త్ర స్వరూపుండైన వ్రత్యగాత్మయందు. అవిద్య అ 

సంభ వించునని భావము. 

అన, సిద్ధాంత వాది వరినోరమును చెన్న నారంభించుచున్నారు, = 

వాక్య. నై నే తచేవమ్. 

దం-అ. ఇది ఈ ప కారము కానేరదు. 

ఈ. సీవుచేసిన మాచే ము ఈ స్త కారము చేయందగినది కానేరదు 

భావము, 

ఆవ, వూర్వవాది ప్రశ్నను చేయుచున్నాడు. 

వాక, కుతః, 

దం *అ. ఎందువల్ల ను ? 

తో. నేనుబే సీనయా చేవ వము ఈప్ర కారము చేయందగినది శానేరదని , 

ఈామువలన నిర్ణయిం చెదవని భావము, 

అవ, సీద్ధాంతవాది యు త్హరమునువెవ్యుటనే శ్లోకము నవశరింపం'జేల 
సారు 

వాక్య, యత అహా, 

ద౦=అ. ఎందువల్ల నంశే చెప్పుచు న్నా 

తా, నీవు చేసి నయా శేషము ఎందువలన వేయ;దగినదికాదన నాహేత 
| స్పెదను వినమని భావము, 

శ్లో. కుతో విబ్యేతీ చోద్యం సాని నైవ ప్రాగ్గేత్ష్వసంభబాత్, 
కాల త్రయాపరిచ్చి ప్రై ర్షచో ర్త గ Qo చోద్యిసంభనః ౧ 
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దం... అవిద్య ఎందువల్ల ప్రా క్రించినదణేయా కేపము “హీతువు లేనందున ఫూ. 

ర్వమున సంభవించ నే సంభవించదు కాలత్ర యమునందును వరి చృదము లేనందున 

అనంతరమున్ను ఆ మేపముయొక్క్ల సంభవమున్న లేదు. 

తా. ఆక్షయం దవిద్య సంచవించ నేరదనేయాత్నేవము. తత్త్వ జ్ఞానముపుట్టుటకు 

ముందు చేయ.బడునా? లేక, త_త్త్వజ్ఞూనము కలిగిన పిదవ 'చేయంబడునా? యని విచా 

రించెదను. అందులో తర్ష్వజ్ఞానముకలుగుటకు వ్రూర్వమందు ఈయాకేపము సంభ 

వించదు. ఎందువల్ల నంశే త త్తజ్ఞానము కలుగకముందు ఉదయా సమయ శూన్య గిజ్ఞా 

నమా తు శాక యని తెలియనందున నిట్టి యాకు యం దజ్ఞానము ఎటుల నంళ్లవిం 

చుననే మామేవ ముచేయుట కవకాళమేలేదు. ఇదిగాక తత్కాలనుందు నే నజ్ఞాండ 

నని అజ్ఞానము వ వ త్యవీముగా ననుభ వింవంబడుచున్నందుననున్ను, ఆయా కేవము 

బీయంటేగినది కాదు త్ర _త పజ్ఞానముక లిగినపి దవనో, శుద్ధవిజ్ఞాన స్వ రూపు. డైన వత్యగా 

త్ర యందు ఇంతకుమునుపు అజ్ఞానము ప ర్రీంచలేదు. వ్రర్రమానమునందు లేదు, ఉత్తర 

కాలమందు సైతము వ క్రందంబోదు. అని నిశ్చయించంబడినందున ఆత్మ యం దజ్ఞానము 

వీలాగున ' సంభవించున చే యాతేవమున కవకాశమేలేదని ఫావము, 

వ. ఫూర్వవతీ వాదులకు సమ్మతములై న వ సంఖ్యానము మొదలగునని ఆప్ 

వ్యావ రకములుగావని చెపి స్పినయర్థనును నిగమించుచున్నా (స, = 

వాక్య. యస్తా _త్స_త్హ్వమస్యాదివాక్య మేవ ఆత్మనః అ శేషా 
మవిచ్యాం నిరన్వయామపనుదతి తస్తాత్ , ౨౬౦ 

_ దం-అ. “త్ర _త్వమస్యా*ది వాక్య మే ఆత కృయొక్క సకల్నమిన ఆజ్ఞానమును నవో 

సన7౫ సనెందువలన నివ ర్రంపంటే యుచున్నవో ఆందుపలన-అని యు త్తరశ్లోకముతో 

నన్వయము., 

నో, అదాతమమనాదృత్యు ప్ర సమాణం సదనీతి యే. 

బుభుత్స నేఒనతః కురరర్థ నజ క్షూవి రస'వేదనమ్. ౧౧౭ 

టల 

... _ దం=ఆ. అత్యంతనిళ్చితమెన “తత్త్వమసి” య'వప్రమాణమును ఆద౦౦చక్ మణి 

రయొక పృమాణమువలన యెవరు ఆత్తత_క్షమును తెలియ నిచ్భయించెదరో వారు 

నేత్ర త మచేకనున్న రనజానమును చేయుదురు. 
! షా 

తా. ఆత్మయందు భ్యాంతిసిద్ధ సీధమె స్ఫుగించు చున్న అజ్ఞానమును, త త్కార్యమైన 

దేహా హాం ద్రియ "నుఖదుకిఖాదిస సంసారమునున్ను, క్ర క్షముస్యా”దివాక్య'మే నివ ర్హింపం 

శేయునో గాని (స ంఖ్యా నాది! కి యావికేషములు నిన ర్పింవం జేయ: జాలవ్స గనుక 
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ఆత్మ స్వరూపయాథార్థ గమును; అవరోవుము7ా6 జేయుటకు సమర్థమైనందున, ఆజ్ఞాన 

మును నవాసన7 నివ వ రంపం జేయంగలదని మిగుల నిశ్చయింపంబడేయున్న “త్ర త పను 

స్వ్యా'దినాక్యము నాదరించక (విశ్వసించక్స, వసం ఖ్యానాదిసాధనాంతరముల చేత్ర ఆత్త 

తత్త్వము నెవ్వరు బ్రత్యతముగా చేసికొనవచ్చునని తలంచుచున్నారో వారు మిగుల 

మూద్ధులు. మధురాదిరసములను “తె లియంజేయుటయందు రననేంద్రియము (నాలుకు 

మిక్కిలి సమర్థమె చనసీర్ధ సీదమై యుండ(7ా దానిని వదలి, రత్తురింది, యమువేత రనము 

లను తెలియ నిద్భయిరచుకు. కాన, త త్త్వమస్యా "ది వాక్య మే ఆత్మ త్త వ్రజ్షైనమును 

కలంగం జేసీ యందుమూలనున సకలావిద్యానివర్షిని కలుగంజేయునని మేము వేసిన 

సిద్ధాంతము నిర్దోవమైయున్నదని "భావము. 

ఆవ, ఛార్యబకవాదియలి ప్రాయమునను వదిం చిబిహోరమున చెప్పుచున్నాడు ఎ 

బ పాతి వు త్ర వాక. ఏవ మప్రృతిహతా మహాొం ట్రై వమాం 

_తృ్వమసాాదివాక్యం కుర్వదపి న ప్ర తపాదయతీతిచే ద 
ఛధిమతంన కుతక్చనావి ప్ర వతివ త్తి; స్యోత్. SEX 

దం-ఆ ఈ పృ కారము “తత్త స్యా” దెవాశ్యము నిరంకుశ మైన “అవాంట్రవ్యా 

(నేకు బ్రవ్యాన్సు అశేజ్ఞానము కలంగం జేయుచున్న ప్సటికి, కలంగ (జేయ ంజూలదని యభి 
ప్రాయము కలిియుండినచో నీ వ వ్రమాణమువేతనున్ను యథార్థజ్ఞూనము కలుగ నేరదు. 

తా, ఇదివజకుచెప్పి నయం _క్లికలా వము వేత' తత్త సమస్యా "దవే దాంతవాక్యములు 
ప్రత్యగ భిన్న బ్ర వ్యాశానమును నిస్సంశయము గా కలంగ బేయుచున్న వని 'తెలియంబడు 

చున్నది. అయినను ఎవ్వందు అట్టి ద్రిహ్మాజ్ఞానము అాదృశ వేదాంత వాక్యములు కలుగ 

జేయ చేరవని విశ్వసీంచండో, వానికి వ్రృత్యమాది వమాణములున్ను, ఇతరవేదభఖాగము 
న్ను, వీదియునో స్వ స్యవిషయజ్ఞానమునో కలుగ జేయంన శేవి శ్వా సము ఉం డచేరదు. 

క్రతు శ్ర షమస్యా' దిజేదాంకచాక్యములున్ను, ఇతర వేదవాక్య ములున్ను శ వ,త్యవాదివ, స్ 

ణాంతరములున్ను ; ఇవియ న్ని యును స్వతశ్శవ, వ మాణము'ె లై యుండం7ాా పయ 

ములు స్వార్థ మైన అది తీయ, బ్రహ్మ స్సరూవముయొక్క. జ్ఞానమును కలుగ జేయునవ్హుశు) 

ఇతరములు స్వ స్వవిషయములగయాగాదులయొక్క_యు,  ఠరూపాదులయొ కాయం జో 
నమును యేలాగున కలగ చేయంగలవు? శాన, వానికి _సర్వవ్ర, వప మాణములయందునో విశ్వా 
నము లేకపోవునని భావము, 

అవ, సంగ్రహముగా చెన్పినయర్థ్ మును. నివరించి శ్లోకము -నవతరిందం జేయు 
తున్నా దు, చూ. 

A లం! వనం ఎప " పము MSR ESE REE ge 

i 

Re వపా సంచ 
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వాక. అత ఆహా. ౨౬౬ 

దం=ఠ. దానిని చెద్చుచున్నాందూు, 

తా, స్పష్టము. 

న్లో. ఇదం చెదనృతం ట్రూ బరాయా త్పత్యా మవగ తావవీ, 

నచాన్యుత్రావీ ప్్యూసో వ్యావగత్సవికేపషతః. ౧౧౮ 
దరి=త. జ్ఞానము, కలుగుచున్న వృ టికి ఈ నాక్యమును అ పృమాణముగా చెప్పినయె 

డల మణియొక దానియందున్ను జ్ఞానము ననూనము గానున్న దున, విళ్యా సము కలుగ 

చేరదు, 

తా, “తత్త ్యమ ప్యా*దివాక్యము నిశ్చిత మైనజ్ఞానము కలుగంజేయుచున్న ప్పటికి, 

ఈత త్త పమస్యా”దినాక్యము అపృమాణముని యెవ్వండు ఇెచ్వ్చనో, వానికి ఇతర వేదవా 

క్యములయందున్ను ఇతర ప్రమాసనులయందున్ను యథార్థజ్ఞానసం పాదకములనే నము 

కము. కలంగ"నేరదని భావము, 

అవ. పీయీ! “త త్త్యమస్యా' దివాక్యము ల్మహృమాణమని మేను ఛెప్పినదిలేదు. 

ఆవాం స్రహాసీక్యు పాసీతి (నేనే దవా నని ఉ హాసం వలయును అని యుసాసనా 

విథియందు తాక్సర్యమును కల్పించి ' అందు చేత నవి (పృమాణములని చెప స్వ చున్నా మని 

యా కేవ మురాగా సమాధానమును వెప్పుచున్నా దం 

వాక్య. న చోపాదిత్సితాద్వా క్యాన్థా దాక్యాన్థాంతరం క్ర 

_ _ల్ప్బయితుం యు క్షం. . ౨౬౮౦. 

దం=అ. గ్రసాంవనిచ్భయించిన వాశ్యార్థ ముకంకె నుజియొక వా శ్య్యర్థమునో 

కల్పించుట యు క్ష కముకాదు. 

తా. “తత్త ్ వమస్యా 'దివాక్య ములకు జీవాత వ కృ పరమా తె క్యమే కాక్పర్యార్థమని 

ల్ హీంవవలసీయుండంగా దీనికి భిన్న మన జీవాఖిన్న స్వరూపో పొసనము తాక్చర్యార్థ 

మని వృతిపాదించుట యుక్తముగాదని భావము. 

వాక్య, యస్తాత్. . ౬౮ 

దం=అ. ఎందువలన నన( గా, 

. “ఠ త్త రమస్య్యాదివాక్యము ఉఊపాసనావిధిపరమని మయొందువలన శచ్చించ. 

మూడదనం౫ా దానికి హేతువు చెప ఏ బడ-నని భావము, 

శ్లో, నవేదనుభవోఒతః స్యా త్పదాన్థావగళా వప ww 
కల్ప నిం విధ్భంతరం తత్ర నవ్యాన్యోఒర్థోఒవగమ్యలే. ౧౧౯ 
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దం=*ఆఅఆ. చదారజశజానముశళిగినను ఈవ *క్యమువలన త త్త ్వకూనము కలదగనిచో 
గల్ల మాజి ఇష | 

మలయొ న కల్సి ంవందగియుంగు. అచ్చట వ వుల యొ క ధో Br (న అనంతం లేదు. 

వీనవానికీ ఈ' ఇకక ష్పతనీ వము అక్టిరీయ వు వృన్ళరూవమును ' తెలియ: ca 

అవ్వవు ఈవాక్యాము స్వా ర్థమందు తాళ్చర్యముకలపనిన్ని, ఉ'పాననను. పొధించుట 

యందు తాత్పర్యము లదనిన్ని కగ్చించుట యువి వమగును. అట్లు "బేదు 

గదా? “తత్ త్వం” వదాస్థ్థానము కల వారంచజ కునో 'నిస్పంళయముగా కా క్యా 

ర్ఞజ్టూనము కలుగుచున్న ని, గనుక్క ఉ పొననావిధివ" 'క్రష్ణము కని పాంిచత్న ను. ఇ్మక్సింాక్ష 

‘క క శ్ర ్టమసీ' వాక్య వ్ర కరణము భో ఊఉ పొన నావి ఫాయక మనుచు ప స మొక్క..ఉేర్టమైనను 

కనువడలేదు. కాన ఈ కారణము వల ల్ల నున్ను “తత్త సమస్యా దహాక్మములకళు ఆర్థాంకర 

ము వేయంచగదని శావముం 

ఆవ. అయిలే వూరో్య స మైన ఆన్న యవ్యతి గే గ్ యం ఎవద్యాష్థాన మును కలుగ 

చేసి, అందునుూూం ము గ వాక్య నమునకు కారణనుగునని మేలపున వెన్న న చున 

నంగా, చాన ace సించుటో ముం ను గా చ? గా _కీనదాస్థ్మ్య్యాన "ఇన క్ష “స జ 

చూ: సంచుచన్నాల న 

నచ యభథాఖినుచ్ ఫోం దో యస గే 
అనే 

యే 
LE 

దం=ఆ, యఖోక్ష స మొన య సము యో మైన నాశాయము'వే త్ర సికిం 

లేదు, 

శా. ఇదివజుకు 50ండవయధ్యాయముళలో. నిరూపించిన “'శ్వం' భభార్ల్వము, 
అచ్చటనిరూక చిన అన్వయ ప్టతికేకయు క్రీ క్ చే నిశ్చయము గా తేనియ: బద యన్నది 

గాని తెలియంబడకపోవుట లేదని భావము, 

వాక్య. కో౬సౌ నార్టాియంత్యత ఆహా. ౭౦ 
దం. ఈన్యాయ "మెట్టిదనం?ా చానికీ చెద్చుచున్నాండు, 

త కళ్ల పం బదార్థములయొక లా సార శ్రమను దము 

న్యాయము మేసియని వ చశ్ని ంచంగా రెం ముళ్ల “క ములతో " సొ వ్యాయముకు. వ్ర 
జేయుచున్నా (డని భావము, 

న్లో, నామాదిభ్యో ని రాక న్బత్య త్వమర్థం నిప్పరిగ్స వ 
నిఃస్ప ఫ్ర క యువ్వద శ్లెభ్యః శమాదివిధినో వ్రతః, ౯.50౦ 
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న్లో, భంకా ప్టణాన్న ముయాదీ౯ తాకా సంజానాత్త తయార్షళాళా 

అహం బ్రహ హోాత్రి వాక్యార్థం నెత్తి చేన్నార్థ ఈహయా, ౧౨౧ 

దం=అ, “త్వం పదార్థ మైన ఆత్తను నామము మొదలగు దానిపలన నిరాకరించి 

పర్శిగృవాము (మమ కారము లేనివాఃడై యంప్మ చృష్టోర్థములగు శరీశేం ది యూదులవళల్లను 
ఆశలేనివాండై, శమాదిగు ణయుక్తుం డై అన్నమయ ము మొదలగు నాయైదు బంధ కములనుఆ త్ర 

భిన్నములగుటచే భంగవఆ చి (నిరసించి) చేను బహ్మనని వాక్యార్థమును తెలిసినవాండై 

నచో వానికి ఉపొననముచేత , ప్రయోజనములేదు. 

తా. ఛాందో న్వోచనిమత్తుహోని స _వ్రమవ్ర, హాఠకమునందు సనత్కుమూరండు 

నారదునకు ఆతృత త్త పము నువ చేశించునమ్యన 

సంకల్పము, చిత్తము, ధ్యానము, విజ్ఞానము, బలము, అన్నము, ఉఊదకము, శేజస్సుఆ కా 

శము స్మరణము, ఆశ, ప్రాజాము శబ వదునైదింటిని యాత్మ యని యు షాసీ ంచుమనిచెప్పి, 

అనంతరము భూమ (అవరిచ్చి న్న చి దొనందము) ఆత్మ ఆక యని ని -తెలియుమని (యువ దేశిం చేనో. 

“త్వం పదార్థమైన చిదాత్త ఈనామాదివ ంచవళః వదాస్థములలో చేనది కాదు. వీటి 

కరం అక్యంకేవింక్షణ మైనదని ముందుగా నిశ్చయించుకొని పిదప గృవాక్నేక్రపు 

త్ర కళత్రాదులయందు మువుకారమునువగలీ వరమవె వై రాగ్యముకుబొంది యినంత్రరము 

దగా నామమువాక్కు-_, మనస్సు, 

జేహేం న్రియాదులయందున్ను నికిస్స వాకలవా(డై శమదబు సన్నా కన తితికా కృద్ధా 

సమాధానముల'ే పుద్దుణములు కలిగి త్రై శ్రిరీయోవనిషత్తులో  చెప్పియున్న అన్న 

మయ, ప్రాణనుయ, మనోమయ, విజ్ఞానమ యానందమ య ములు అనేవంచకోశముల యిం 

దవాంశారమము కారములు శేనిచాండై యేపురుషుండుండునో ఆపురుమ:డు అఖండజ్ఞా 

నోత్స త్తి వ్రతిబంధకముల నన్నింటిని. నివ ప్రంపం జేసీకొని యున్నందున నిస్సంశయము గా 

'అవరిబ్బ వనీ త్యాకారకాపరో మీజ్ఞానముకలవాండగును. ఆ ఆట్టి పురువున క వాసవ, 

ములో ప్ర ప యోజన మేమనిభావము. 

లవ కప వ,కార మన్వయవ్యలిశేకయు క కి విచారవరుం (డైన ఆధికారిక చేదాం. 

త వాక్యములు కళ్ల శ్ర వజ్టానమును పుట్టించునని వైపి , ఈలాగున తంగీకరించనిచో 'వేదాం 

కనులకు | ఆ్రామ మూంఖ్యము స్థ న్చుభవించునని జో షమును ఇెవ్చుదున్నాండ డు, === 

న చేచేవముపగవ్యుతే వాక్వస్వ ప్రమాణస్య 

నామాల ప్రాస్నోతి, ౨౭౧ 

దం-అ ఈష కార మంగీకరింబంబడక పోయినచో .వృమాణమై మైన వాక్యమునక్షు 

అప్రామాణ్యము ప్రా "పొ _వీంచును. 

శ్ 
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ఈ, స్పష్టము, 

అవ. చెప్పినయర్థమును విళదపటి చుట వై క్లోకము నవతరింపం కే యుచున్నాండు,_ 

వాక. తదాహా. -. ౨౭ 

*" దంఒ.ఆ, దానిని చె ప్యచున్నా (డు, 

న్లో. యదచర్హం చ వువృత్తే తం య ద్యాక్టం తత్ర, న  చేచ్చుతమ్, 

ప్రమా నుత్చాదయే తస్య ప్రామాణి క్ హాతునా, ౧౨౨౨౨ 

దంల, వినంబకుచున్న యీ వాక్యము యేయర్థముకొటికు చవర్తించెనో ఆవా 

కము ఆయర్థమునందు జ్ఞానమును కలగ జేయకపోయినచో, ఆనాక్ళమునక ప్రామా 

ణ్యము యే రణముబే త్ర సంభవించునుటై 

తా. చేదాంతములయందు వినంబడుచున్న యేచాక్యము _రాయస్థమును సతి 

పొదించుటకె పవ దించిన ట్టుప వృక్క మోప వసంహారాదికారణములణే నిళ్చాయింవం బడి 

కపోయి యున్న దో ఆవాక్యో మాయర్థమునో బోధించలేకపోయినచో నావాక్యము (జ చ బవ మారాము 

ఆని యెట్లు వచ్చునని భావము, 

ఆవ, ఓయూ! వేదాంతవాక్యములు వ్ర, వ మాణము లే యగగాక. అయినను ఆప్రా 

మాణ్యము ప్రసంఖ్యానవిధిప బరత్వముచేత నే యగుచున్నదని శంకనవ వాక్యము చేతన 

న్లోకముయొక్క_ ప్రథమ పాదము చేతను చూపుచున్నారు...- 

వాక అథ మన్వ సె. [ ౨౭౩ 

న్లో, జానీయాచ్చేత్స )సంఖ్యానాచ్భట్టః సత్యవచాః కథమ్, | 
- అయాం న్ ల స ర 2 సారోత్యుం శ్బ్రో నఃప్రాహ ప్రసంఖ్యాానా_ త్త పసంళయమ్. ౧౨౩ 

దం-అ. సెళ్టోకములోని పృదమపాదపు ప్రథమథాగమునకుమా త్రము వ్రనం 

ఖ్యానమువలన తెలిసికొనునని తలంచినచో. 

తా, పృసంఖ్యానమును విధించుట చేతనే వేదాంత వాక్యములం _వృమాణములం 

గాని కేవలవస్తుమా త్రబోధకములగుట చేత ప్రమాణములుగావు అని నిష్ట తలశౌదవు. 

అని భావము, 

అవ, ఈళంకను రెండవ పాదము (వై ౧౨౩౨ వక్టోక భుయొక్క చే. పరివారించు 
చున్నా (దు, 

దం-అ. ౧౨౩ వ శ్లోకప్పుప ప్రథమ పాదప్ప స్యరీయథాగమనవమాత్ర, తము వేదము ఇ, 
సత్యవచనము కలది యేలాగున యగును? 

తా, వాక్యము వ్రగం ఖ్యానవర మేయైనచో వ్రశ్యషాదివికుద్ధముగా నష్యిరీయ. 
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పర్మబవ్యాస్వరూపమును బోధించంజాలదు గనుక స్వార్థమందు ప్రై మాణ్యముకలది కాక 

అోవును అని భావము, 

అవ, మరల ఫూర్వ వాది శంకించుచున్నాండు, 

దం-అ. ౧౨౩ వ క్లోకపు ద్వితీయ పాదపు వ్రథము ద్వి తీయభాగములకు శబ్దము 

మాకు పరోతశ్వమును బోధించుచున్న ది. వ్రనంఖ్యానమువలన ననినచో నిస్ఫంశ్రయ 

ముగా (అఆవరోత్షత్వము) కలుగును. 

తొ, వాక్యము వరోత్షయెన యూత్యత త్త్వమును సభావముగా బోధీం 

చును. ఆయాత్ర తత్త్వము వృసంఖ్యానమువలనగాని ఆఅపరో శము7గా భాసీంచదు గనుక 

_ వేదాంతవాక్యములు ప్రసంఖ్యానము' మూలముగ నద్వితీయాత్త త క్ల (సామా త్కారము 

ను కలుగజేయును, అందువల్లనే యవి వ్రమాణములని భావము, 

వ్ర 

అవ, ఈశంకను పరివారించుచున్నా (డు, _ా. 

పాకర్ణి. న నచ యు _క్టిశబ్లవృ త్తిలతణాత్చ్రసంఖ్యానా. ద్వ 

థావత్ప్రతిప త్తిర్భవిష్యలీళి సంభావయామః. ౨౭౮ 
ద౦_ఆ, యుక్షులయొక శబ్దములయొక్క_ పూన పున్యానుసం ధాన మే లక్షణ 

ముగూాయగల వ వ్ర సంఖ్యానమువల్ల యాభార ర ్రళ్లునము కలుగగలదని యూహించంజాలను. 

తా. వ్రనంఖ్యానమనంగా న్వయన్యం శయ కిని “త్ర క్రప్టమాిదివదార్థము 

'లను మాటిమాటికి విచారం చుటయేగ దా? అట్టి నృసంఖ్యానమువలన వాస్తవమైన అది 

తీయబ్రహ్యసాకూ త్కారజ్ఞానము కలంగునని మాకు స తోంచదని భావము. 

వాక్య. యస్తాక్ . ౨౭౫ 
దం=అ, ఎందువల్లను? 

శా. ఎందువలన తోంచంబడడనం7ణగా నోకారణము వెవ్చంబిడునని భావము, 

శ్లో, యు క్షి శబ్ద” పురాష్యస్య న చేదకురుతాం వ మామ్, 
సావొదావ ర్థినాతాభ్యాం కిముపూర్వం ఫలిప్యితి. ౧౫౨౪ 

దం-అ. ఈయధికారికి యు క్రి, శబ్దములు రెండు ప్రూర్యమందున్ను యథార్థ 

జ్ఞానమును కలంగంజేయనిచో వానియొక్క.. 'అనవాయమైన నావృ త్తివలన, నూకన'మై 
నది ఏది ఫలించును! 

తా, సాధనచతుష్టయసంవన్ను డైన యధికారి మొట్టమొదట నన్వయ వ్యతి 

శేకయంు _క్రిని “త త్త్వ్వమాదిశబ్దముల చే విచారించియేయున్నా (డు. అవ్వు జాయు క్రిశబ్ణ 

ము లాత్ర విషయ మైన వరోక్షజ్ఞానమును కలుగ జేసీనవిగాని,అవరో మజ్ఞానమును కలుగ 
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'జేయలేదుగదా? అట్టియు క్తిళబ్దముల ెన్ని పర్యాయము లావృత్తినిజెసినను త్ర్య్రక్రక్వ 
ముందు కలుగని యవరోక్షజ్ఞానము మయెటులకలుగును అనుమాన వ వ్రమాణమంచే వరోశ్ష 

ముగా తెలియ: బడిన ఆగ్ని "మాయనుమానము ఇన్నివర్యాయము 1 లావర్షివేసివను బం+ 

తముగానే యుండును. కాని యవరోతము కానేరదు కదా? అట్టు యం _క్రీిశబ్దౌనోసం 
థానమువేత మొదట పరోతము7ా భాసీం చినయాత్ర, ఆయం _్రీశబ్దములను ఎన్ని ్న పర్యా 
యము లావ తిచేసీననో పరోక్షముగా భాసించదు, -'భాసించినవ్పటికిని విధం రవ పరిభావిత్ర 

కామినీసాకాఈ్మా_రమువలె మిథ్యారూవపమై యుండునో గాని వా_స్టవమై యుండదని 
భావము. 

ఆవ. ఫీయీోా! “ఆవ శ్రి త్రి రసకృదుప బేశాత్ * | అనునూ శ్ర మునందు బ్రహృనూ 

(త్రకర్తయగు (శీ, చేదవ్యాసమహార్షి , యూ _క్రిశబ్బములయొ క్క "హేజపుశ్యాదరంకాన 
మనే (వ,నంఖ్యానమును వ్రతిపాదించియున్నారు. కాన వ సం ఖ్యానమును వినా 
జేవలవాక “గమ బోధకము కాచేరదని వూర్వవ జవాది చేయునట్టిశంక ననువదించుకొని 
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సిద్ధాంతవాది బరిహారమును హం 

వాక. ఆశా వమపి సంఖా్యనమంత రేణ.: ప్రాణాకా భార 
యితుం 4 న కళ మేతి. చేత్ శ్రవణాదాపేవ సంపాద 
యిహ్యామః. ౨౭౬ 

దం-అ. “ఆభిశబ్దము  పకాంతరనూచకము. ఈలాగ్రైనను. ప్ర సం ఖ్య్యూనమును 
వీనాగా ప్రాణాములను ధరించుటకు సమర్ధు(డవు కాక పోయినచో, శ్ర, వణము మొదల 
గువానియం టే సంపాదించుచున్నాము, 

తా, శేవల వాక్యమే బ, బృవ్హాత ర్ట కజ్ఞాన నసం పధక మెయుం డగా, ఈజుత్ను న 
గీకరించక, “ఆవృ త్రిరసకృదువ చాక్: > అ చేసూ తృమునుబట్టి | వృసంఖ్యానము నంగీక 
రించినగాని, (్రకుక లేననినచో, శ్రవణమకచాదులయందు. బ్ర సంఖ్యానము కలదని 
మేము చెప్పుచున్నాను. అట్టి, చనంఖ్యానము' ననుష్ట్రీంచుచు (బ్రిశుకవచ్చునని భావము, 
ఆనా ఆవృ ర్తి స్యూర్రమందు సూ రే కారులు. బ్రవ్మాత _త్రర్పళ్హైూనసాధనము_లై న శాన 
కామననములయం- దావృ కి తి (వ్రనంఖ్యానము) సే _ర్హవ్యమని సాధించియున్నారు. గాని. 
ట్రహ్మతత్త త్త పజ్ఞానమునం దావృలత్తిక _క్రవ్యమని సాధించినవారు కారు. కొన శ వణమ 

శ వనముల నావృ త్తి తివేయుచుండి చాక్యమువలన టృవ్మాజ్ఞానస్రా క ప్రీనొందుండని & భావము, 
వాక్య. కథమ్. | — 3౭౭ 

దం=ఆ, వీలాగున? . 



క్ర] సర్వ వేదాంతసారసం గృహము. శ్ 

ఛా. గ్ర నణమననాన త్తి వేత (బ్రహ్మజ్ఞాన మేలాగునకలంగనో చెప్పుచున్నా రని 

భావము, 

వ సంకా స్ట నే శు య్రతాొవస్య నాాయోఒసా మేడ డనాత శ త కక, 
ఇల 
A కవచ్చ్యుతం సామి tS తం సమ స్టిక్ చు శృ త్వావగచ్చతి.. ౧౨౫ 

ద౦ంఎఅ, ఈయధి'కాకికి చన ప్రనహ్యానమంద ఆవృ్హి తిరూఖ వృమెన న్యాయము శ్రీవ 
రమందు నంభోనిం చుగాన కాందముగా నినంబజెనయ ర్థమునున్ను సంవూర్హ్మ ముగా నిని, 

గెలియుచున్నాం ము, 

ళా చ 

తొ, ల త్తర్పజ్ఞానసాధనములగు శొవణమననములు ఆవృత్తి తిచేయః ఒదగియున్న వి. 
కాన నీళ్ళ అవళ్యక _ర్హవ్యమని కలంచిమున్న క్ర వ సంఖ్యానము (శ్రృవణమననములయం 
దువయోగించునో. అనంగా గురుముఖ ముగా చేదోంతమహావాక్యమపయొక్క తాత్పర్య ' 

మును వినుట శ్రోదణమనంబడు. విని నిన తోళ్చ ర్భమునో యు కులే ఏత నాలోచించి నరివజ 

చుకొనుట మననమనంబకు. ఈళ౭ింటిని వలునూ అనుష్టించవచ్చునని యర్థము, అయిన 

నొకవర్యాయము శ్ర శ పణమునువేసినం జాలదా? ఆవ వగా చేయవలసినపినియేమి? అని 

నచో నాలాగున ఆసఘాడదు, డాశ్తమాధి క్రారికి సశ సకృచ్భ్య)వణము చేతనే ' త్ర త్తే జ్ఞానము? 

ఉదయించును.మందాధి కొలికి ఆవృ త్తిగ్మాశ వణముఆ పళ్యక మైయాన్నది, వేదొంతవాక్య 

తాత్సర్యమును ఒకసారి ఏనుటచే కొంచము గృహించును, రండవసారివినుట బే మజీికొం 

'జెము గ్ హీంచును. కొన “తత్త ప్షజ్ఞానము' కరి గేవఅక శ్రోనణమననాదులనో ఆవృత్తి 
చేయవళసియుండునని భావము. శ్రోవణాదులయొక్క. ఆవృత్తి (పునకిపునః అనుష్టానము) 

వళ్యముగా 'చీయందగియంన్న ఏ. నీలననంగ్యా “శోతవ్యో మంకవ్యో నిదిధ్యాసిక వ్యకి” 

ఇత్ళాదిబాక్ళములయందు శ్ర, శ వణాదు ల నేక వర్యాయము లాచరింవం దగినవి యని వతి 

పాదింపంబడిరోం న్నవిగదా? + యని సూగ్రార్థము. 

ఆవ. భార్వవక్నాదియొక్కు ఆశ్నేవము శనువజచుచున్నా డు. 

వాక్య, నను ౯ భో ,సం, బం్టనవిధిమన్కు వ. పారమహం 

నీచ "§ కొద్దానిదం 'స్థివద త్రసూక్వికా పాష్నో 

తి గ గార తితత్వేం న Ee సేషకర్త కాం గ వ ని 

వత్తి సీర ప్రా/ప్నోకీతి. ౨౭౮ 

దం-ఆ. మ (వసం ఖ్యానవిథిని అంగీకరించనివానికి సనా! ్న ్రసానుట్టానము. 

ఖ్ ద్ధాదులయొ క గ్రా అనుష్టానముప లె ఆశా శ్రీయమై ప్రాప్తించును. ఆందువలన ఆరూ 

వలిశిశ్వమ: సిద్ధించును. కలక ర ర్యలయొక్కం నివృ శ్రయాన్న ప్రా ప్రావ్తించదు. 
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తా, “తత్త పమస్వాిదివాక్య ములకు వసం ఖ్యానవిధాయ కత్వములేదనిన్ని స్వరూ 

వమాత్రబోధకత్వమే కలదనిన్ని చెప్పు వేదాంతియొక్కవవీమున సన్నా్య్యాస్మాశ్రృమాను 

స్టైనవన జాద్ధాదులయొక్క- అనుష్టానము వలె శా శ్రుగమృతము కాదనిన్ని, శేవలస్వేచ్చ 

చేత నాచటీప బడినదనిన్ని వృవలనీయున్న ది. వీలనన, మో మేచ్ళ గలపుడుముండు విధి 

చోదితములైన నిత్యవైమ్ ర్తి త్తీకకర్య లయందు వ (వ ర్రించకూడదని యంగీకరించి యుంటిని 

గదా? “త త్త్యమస్యా” దినాక్యములు వ్రనంఖఫోనపిథాయ కములు గానందున “తత్త వళ్ల 

నాభ్యాసమునందును ముముక్షువు వ ర్థించండుగ దా? మజీయొకచానియందు. ప్రవ 

_ర్టించుటకు విధిలేదుగ దా? కాన, వేదాంతి చేనియందు వవర్షించుటకు నిత్య నైమిత్తిక 

కర్మలను పరిత్యజించును? అందుచే నిత్యవైమి త్రిక కర్శవరిత్యాగరూపమైన సన్నా్యస 

ము వేదొంతిచేయుట యుక్తముకానేరదు. కా్ర్రమున్ను మణీయొకదానియందు 

వ్రవ  ర్హింపంచేయక చే, నిత్యవైమి తికళర పరిత్యాగమునువిధింపదు. విధింపకపోంయిననుు 

వేదాంతి న్వేచ్భచేత నే సన్న్య్యసించిన చో,నాసన్నా్యాసము బౌర్ధాదులయొక్క- సన్న్వ్యాస 

మువలె ఆశా క్ర్రీయ మై నివ్ఫ్భలమై పోవును. వివేకజ్ఞూనము కలిగినపిదప వేయింబడిన సర్వ 

కర బరిత్యాగము అళా శ్రీయ మైనను దోషము లేదనియనందగదు. సకల శ్రుతీతివోసపురా 

ఇణములయందు 'తత క్ర ్వళ్టున మ నే యున్న తమార్ల మునందు సంచరించు వ*ండు త్రీలో 

శ్రమము నవలంబించి సంచరించవనలయునేగాని, కాకీ య శ్రునువు నతిక్రమించి 

(పవ ర్రించకూడదనిన్ని, ఆలాగున వ్రవ్తి రించినచో నాక జార థపలతుం డగుననిన్ని 

ఇెవ్చంబడియున్నందున నళా శ్రీయముగా సర్వకర్థ వరిత్యాగమును బేసినచో “తత్తర 

చే త్రకున్ను 'ఆరూథవతితత్వముసిద్ధించును, ఇదిగాక'త _క్షమాిదివాక్యములు' తత కృ ్పళ్షానా” 

ఛ్యాసనిధాయ కములని అంగికరిం చినచో నన్యవిషయ చింతన మేమా శ్రములేక నిరంత 

రముతత త్త జ్ఞునాభ్యాసము చేయవలసినది. . ఆవశ్యక మైయున్నందున అపదుకు విరుద్ధము 

లైన నిత్యైమ్ల్త తిక కర్య లను వరిళ్యజించుట యు _క్షమైయుండును,' త్ర త్త షమాది” వాక్య 

ములు గా భ్యానవిధాయకములని రి! కరంచనిచో, “యావజ్జీవం. అగ్నినోో త్ర, త ౦జు 

వూోతి” 'అవారవాన్సంధ్యా ముపాసీత* ఇత్యాది శు శుతులచే విధింపం బడిన అగ్నివోశ్రాది 

కర ర్య లవశ్యముగా ననుష్టింపం దగి యున్నందున వాటిని వరిత్యజించుట కవకాశమే కలు 

గదు, కాన త్ర _క్వమాది” వాక్యములు 'త్ర ర్ కజ్ఞానా' భ్యానరూప మైన ప (వృనంఖ్యానమును 

ఏధించు చున్న వని తప్పక నంగీకరించవలయునని. భావము, 

అవ. సీహ్రాంతవాది వరినోరమును చెప్పుచున్నాడు, 

వాక. అవీచ... fs ౨౭౯ 
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దం-ఆ. చెప్పబడును, 

తొ. సమాధానము వెవ వంట నునని భావము. 

నో, త్వమర్గస్యా వబో భాయ విధిరప్యా శి రిత్రో యతః 
తమృన్ననేణ యే దోషా న్తే_సి నాయా నృ హేతవః ౧౨౬ 

ఖతి నుశేశ్వ రాచార్యవిరచిలే వైష్క-ర్మ బ్రనీస్ట్” 

కృతీయో౭.ధ్యాయః. 

దం.ఆ. నీ ఇ్వీంతువువలన “త్వం” పదార్భముయొక్క. వరిజ్ఞానముకిొణిక్ప, విధిన్ని 

ఆ శ్రాయింపంబడినదో, యా సాతువువలన ఆవిథిని వినా గా మేదోవములుకలవో యవి 

నిష్మారణముతై రా నేరవు. 

తా. “త్వం” పదార్థమైన  శద్ధ ప్రత్య గార్యేయొక్కన్వరూ సమును విశదముగా 

'తెలియుటకై వేదాంతచాక్య క్ల el వణమననములు విధిం పవంబడుచున్న వని ఆంగీ కరించియయు ౦ 

టిమి, శాన. శ్రేవణకుననముబయందు ప్ర కవ ర్తించుట కనుకూలముగా నిత్యనైమిశ్తి ఫి-ళాది 

సర్వకర్శసన్నా ్యనము వారికి ఆశా స్ర్రీయమని ఆరూకప కి త్వా దిదోషములు. సంభవించు 

నని చెప్పినదోషములకు కారణము లేనందున చేదాం తిమకమం దాదోషములు లేశము 

గాశానను సంభవించదు, అందుచే వేదాంతిమతము నిత్యనిరోషమె. యున్నది. వానిని: 

యాశ్ర, యించుట చేత నే ముముక్షువునకు నిత్యనిరతిశయపురుపార్థ ము ప్రాప్తించును గాని 

యన్యఘతముల నాశ్ర యించుట వేత మోక్షము ప్రా క్రించదని భావము . 

ఇది న స వేదాంతసారనం, గ, వావ్యాఖ్యానంబున 

మూ డవయథ్యాయనము. 



నాబ్లనయ ధ్యాయము, 

Te 

or 

అవ, ఈ ప్రకారము సథ మాభ్యాయ మునందు వేదాంక్రములన్ని యు * తత్త ఏమా 

స్యాదివాక్యజవ్యములైన త్ర త్త త్త షజ్ఞానమే మోక్షసాధనమని వ్ర తిపాపించుటయందు నవమం 

న్వికము-లైె యున్న వనియు, స్విరీయాధ్యాయమున నవ్యలో ద్యతిశేకమల చేత వదార్ల 

నిశ్చయములు కలుగంజేసికొని యున్న వారలకు చాక్యమువలన త_త్త్వజ్ఞానము కలుగుట దో 
విరోధము కాన్సించదనియు, తృతీయాధ్యాయమున తక్ష్యజ్ఞానోత్స త్త త్తికి “క క్ష్యమస్వ్యా” 
దివాక్యశ్ళ శ పణమే సాధనమనియు, విస్తారము గ ,తిపోదించి యా నాొల్ల వయభ్యాయ ము 

నతత క్ర వక్టానముయొక్కఫ లమును ప్ర వ తిపొదింవదల:చి ముందుగా మూండధ్యాయము ల 

యొక్క. అర్థమును సంగ్రవాముగ చెప్పేదమని ప్రతిజ్ఞ పేయుచున్నాండు, = 

శ్లో ప్రూర్యాథార్టియేషు షు యద్వస్తు విస్త -శేణోదితం సు స్పుటమ్, 
సం తేపితోఒధునా వే రజేవ స సుఖవిత్తయీ.. రా 

దంఎఅ. వెనుకటిఅభధ్యాయములందు నీయర్థము వి స్తరముచేత న్పష్ట్రముగ చెప్పం 

బడినదో ఆయర్థమునే నుఖముగ 'తెలియుటకొజుకు సంగృవాముగ నిప్పుడు వెన్ను 
చున్నాను, 

తా, పూర్వాధ్యాయములయందు వి స్తరముగ ఇెస్పినయర్థమును నులభ్గ్వము౯ 
తెలియుట. ఈనాల్లవయభ్యాయమునందు ముందు గా సం కేవ ముగ నిరూపించి 

వతత త్త వజ్జానఫలమును ప్ర, ప తిపొదించెదనుని భానము, 

ఆవ, యీ! విస్తారముగా చెప్పినయర్థమునే తెలియని వారలకు సం కేవ కము 7౯ 

వెక్పిన సులభముగా. జేలాగున తెలియునని = యాతేభమురాగా, సమాధానమును 
వవ్వుచున్నా డు. బ్లా 

శ్లో. సంకేవవి స్త రాభ్యాం హి మందో త్రమధియా నృణామ్, 
నస్తూచ్యమాన మేత్యంతఃః కరణం తేన భణ్యతే. కా 

_దం=ఆ. మందబుస్థి ఉృత్తమబుద్ధి గలమనుమ్యులకు నంగ గృవాముబేతను విస్తారమం 
చేతను చెపి స్పినయర్థ వంకఃకరణమమ్సాక్ళి పొందుచున్నది. ఆందుచే చెవి స్పంబచం 
చున్నది. 

C5 

తొ, లోకముతో కొందు మందబుద్ధిక ౬ లవారై యుందురు, ములీకొందణు జనవ 
టం _క్రీమబుద్ధికలవార్రై యుందురు. అందులో నుందబుద్ధిక లవారు విస్తారముగ పెకి ప్పీనం గానా 
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శపొంపంజాలరు. కాన నట్టి మందబుస్థికలవారిను దే శిం చి మొదటిమూ6డధ్యాయములలో 

విస్తారముగ 'జెవ్సం బడినది. ఊ త్రమబుద్ధిగలవారు సం తేవముగ ఇెప్పినమాత్ర్యమున గృహం: 

బభంగలరు, అట్టియు _క్రమబుద్ధిగలవారల నుద్దేశించి ఈనాల్ల వయ ధ్యాయములో నా 

యర్థమే సం మేముగా వెప్పంబడుచున్న దని భావము. 

అవ, సం చేహింపంబడినయర్థ మే విచారింపం బడుచుండునోగాన, చేది సం జేహిం 

పంబడు అర్ధమో దానిని నిరూసి సించుటుకు గాను ముందు?ా సం జేహీంవంబడని యర్థమును 
జూపుచున్నాడు. mn 

Ea ఆక్షానాత్తచ లోశేఒని క ప్రత్యమాది వ్రమాణతః, 

సిద్ద స్తయూరనాత్తాతు సర్వ తై చ్రైనాత్తవూర్య నే. 3 

దం లోకమునందు ఆత క్రయున్ను అనాత్త్య యంన్ను వ్రత్యతము మొదలగు 

ప్రమాణములనలన సిద్ధమై యున్నది. ఆశకెంటిలో ననాత్ర యనునది అన్నిప్రమాణము 

లయందున్న ఆత వారక మైయున్న ది. . | 

తొ, ఆత్మ; అనాత్మ ఈరెండు ప్రత్యమాది వ్ర క మాజణములచే నిస్సంశయ ముగా 

'తెలియంబడుచున్న వి. వ్రశ్యతాది వ్ర వ మాణముల చే ననాత్మ్య యే తెలియ. బడుచున్న దని 

శంకింపందగదు. దృష్ట (చోచువాండు లేనిచో దృశ్యము  (ఆూదంబడునది) సిద్ధించదు. 

గాన వ మాణములచే ననాత్ర సిద్ధించునవ్వుడు ముందు ఆత్మ సీషించునని భావము, 
wy ర్ 

ఆవ, అయితే ద్రమాణసిద్ధములగు నాభొనాత్ర లు ఎట్టినో చెప్పుచున్నా (డు. 

శ్లో, అనాత్ర త్ర త్వం స్వతఃసిద్ధం చేహాద్భిన్నస్య వస్తున 
జ్ఞాతురస్యాత్త తా తద్వన్మ భే ధే సంళయదర్శనమ్. ర 

దం..అ* చేవాముకంకేు భిన్న మైనవదార్థమునకు ఆనాత తృశ్వము సాయము గాసీద 

- మైయున్నది. జ్ఞాతకు( తెలియునట్టివానిక్సి ఆక శ్వ వ్రమున్ను అటులే నడుమను సంశయము 

యొక్క దర్శనము కలిగియున్నది. ee 

తొ. జేవాముకంతె . ఖిన్నములై కనుపడుచున్నఫలాదివ స్తువులు అనాత్మ లని. 

నిన్సంశయముగా తెలియుచున్నది. ఫఘుటాదులను తెలియు చున్నవాండు (జ్ఞాత ఆక్షేయ 

నిన్ని స్పష్ట మెయున్న ది. అ ఆయితే సంచేహి 10వందిగినవస్తు వేడియన( గా దృళ్యమ౭ైన 

భటాదిపదార్గములయొ కయ (ద దష్టయగు నాత తృయొక్కయు మధ్యమందున్న జపా 

ద్రియాదులలో చేది యాత యని. (క ష్టయగు సం చేవా ము కనుపడుచున్నది. ఆన (7 

శ్వా స్త్ర కారులందటు నుటాదివస్తువులు అనాత కలనిన్ని, వానిని జూచుచుండు దప్ప ఆత్మ 

. యనిన్ని, నిస్సశసయ ముగ. నంగీకరించి, ఆ దృష్ట షదేవామని ఫొందయ్లు, ఇం ద్రియముభని 

ర్. 
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కొందయి, మనస్సని కొందజు; బుద్ధియని కొందలు, పీటికం యె విఖిన్నమైన మణీయి క టె 

యని కొందణు యాలాగున వివాదమును చేయుచున్నారు. కాన జేవాదులాక్స యగునా. 

కాదా యని సం దేహించం బడుచున్న వని భావము, 

అవ. అబి కే దృష్ట యేలాగున నిర్ణయించునం కే ఇెప్పుచున్నాండు.---. 

నో, అసాథాకణాం 0 _స్తయోర్థక్తాకా స గ్షధూమాగ్నివద్భ్బుధః, 

అనాత్త నోఒథ బుద్గ  స్టరతాలా జానీయ దనుమానతః ఏన్టి 

దం-ఆ. వి చేశీయగు ప్రదము ఆయాత్తానాత్ర త్యృలయొక్క-.. ఆసాధారణములగవ 

ధర్మముల చెణీంగి ధదూమము చేత నన్నీ నివలె అనుమానవు చేత బుద్ధివఅకుగల యనాత్మ 

వస్తువులను తెలియవలయును. 

తా. ద్రష్ట్రత్వము అజడత్వను మొదలగునవి ఆత్మయొక్క నియకథ్త చలం. . 
దృశ్యత్యము జడత్వము మొదలగునవి అనాత్మ యొక్క నియ తథ ర్మములు ఆని ఇట్లు తెలిసి 

ధూమమున్న చోట అగ్ని కలదని నిళ్చయించినటుల దేహేం, ద్రియమనః ప్రాణబుద్ధల 

యందు దృశ్యత్వజడత్వ ములు కలిగియున్న ందున అవియ నాకలని నిశ్చయించవలయున ని 

భావము, 

అవ, చేహేం ద్రియాదులయందు నంశయము కనుపవడుచున్న దని శెప్ప్సరి, వాని 

"యందు సంశయ మునకు కారణమును చెవ్వుచున్నాండు, = 

నో, దమిత్యేవ బా "బ్యాం హ్యహామి ల్యేవ బోదరి, ee 
దయం దృష్టం యతో చా లేనాయం:. మవ్యా తే జనకి,. ౬ 

దం-అ. బాహ్య మైెనవస్తుపునందు ' ఇదం (ఇది అనే వ్యవహారమే కాన్పించు . 

చున్నది. ద్రష్ట్రయందు “అనాం” (చేను అశేవ్యవహారమే కాన్పించుచున్నది.. నీకారణ . 
మువళ్ఞ చేహనుందు రెండున్ను కాన్బించుచున్న వో అందు చేత సీమనుష్యుండు మరా మాం 

మును బొందుచున్నాండు. " 

తా. ఘటాడివివ యములండు “ఇదం. (ఇవి ' అశేబుద్ధియే కలుసచున్న దిగాని. 
“ఆవాంి (నేను అశేబుద్ది కలుగుట లేదు. దృష్ట్రయందు. * ఆవాంి అసబుద్ధి కలంగు చు 
న్నది గాని “ఇదం” (ఇదు ఆశేబుద్ధి కలుగుట లేదు. జేహాదులయందో * అయం జడేనా” 

(ఈదేవాము “ఆహం మనుష్య!” ను మనుష్యుండను) అని యుభ య మైన బుద్ధి 603 
కలుగుచున్నది. ఆరకంగా ఫఘటాదివిషయములను జూ చినవ్వుడు . “ఆయం ఘట$కి (ఇని షు 
టము) అనియే వ్యవవారింప[బడున్ల గాని “ఆవాం శుటకి (చేను నుటమున్ఫు ఆని వ్యవ 
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వోరములేదు. దృష్టను వ్యవవారించునవ్వుడు “ఆవాం వశ్యామి? (చేను చూచుచున్నాను 

“అవాం శృణోమి' (నేను నినోచున్నాను అని ఈలాగున వ్యవవారించంబడునుగాని “ఘట 

మయం పశ్యామి” అని ఈలాగున వ్యవహరింపంబడదు. చేవామునుగూర్చి వ్యవవారించు 

నవ్వడైతే “అయం మే దేవాః (ఇది నాదేహము అనిన్ని) “ఆహం మమమ్యఃి? 
(నేను మనుమ్యుండను) అనిన్ని ఉభయథధా వ్యవహారింవంబడుభున్నదిగాన్స _ 'చేవదులు 

ఆత్మయగునా కాదా?! యని సంశయింవందగియున్న దని భావము, 

అవ. అయితే వీయు క్రిచేక నిర్ణయించవచ్చునణే శంక ననువదించి వూర్వాా 

భ్యాయములయందు చెప్పిన యన్మయ వ్యతిళేకముల చేశ నికి రి యించవచ్చునని చెప్పుచు 

న్నా రు 

వాక్య, "కేన పునర్నా ని యేనాఒఒత్తానాత్తనో రళ్వమహివష 
యో శివ విభాగః క్రియత ఇతి ఉచ్యతే. ౧ 

ధభం=ల. అశ్వముహివములయుక క వై లతణ్యము వలె ఆతానాత్త లయొక్క. వెల 

త్షణ్యము యుయు క్రిచేత సంపాదించంబడునదియు చెప్పంబనును. 

శ. స్పష్టము. 

న్స: 
శీ 

నావ్టయః పురోది వోఒస్తా? 3 ఈక్రానాత్త ఖై భాగకృత్ , 

విద్యాత్త తత్ర త్రషమసనీ ద్ధస్తా ద్భావా భావదృళం సదా, 

అనంతర మబావ్యార్థం ప్రత్యోక్థ ఎం మునిరంజసా, తా 

జేయుయు క్రి మాచే పూర్వము చెప్పబడియున్నది. ఆయు క్టిచేశ “అవాంి (శేను 

ఆని వ్యవవారింవంబడుచున్న అర్థనుం జేషికలదో జ్యాలదంి అని చెవ్పంబడుచున్న అనా 

తాంశమును నిరాకరించి “త త్ర ఏమసీ” య నే ఈవాక్యమువల్ల నర్వ కాలములయందు 

సత్తాన Cs సాకీ ణానుండి లోవలనుం పన కిమా శ్ పుగాక, వెలుపలనుండునడిమా త్ర, 

మేగాక సర్వటరపూ-ర్హురడైన ఆత్మను మననవరుండై జ సులభముగా తెలియవలయును. 

తా, ఆక్రానాక క లయొక్థానిఫాగమును కెలియం కేయతగినయు క్రి కి నీడ్వితీయా 

భ్యాయమునందు ఏ మేము విశదముగా  చెప్పియాన్నాము. ఆయు క్తి నవలంబించి అవా 

మర్థమునందు కలిగియున్న ఇదమర్థమును ముందుగా తెలిసీ 'దొనిని నిరాకరించవలయం ను: 

అనగా “అహం” అని ఇెప్పంబోముచున్న అవాది కారము చిదచిద్ద)0థిరూపమై యు 

న్నది, ఆందులో ఆదిద్భాగము స్భృశ్య్ట మై జడమై యం న్నందున, ఆక కాదని నిశ్చయించి; 

తే జీ సె ముస్ధ నుత్ఫొర్య హ్యవామిత్యే త్ర "యనా భవేత్, ది 
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దానిని నివారెంపవలయును. (తొలయంచవవలయును, పిదప చఛక్కంగా మననము 

చేయుచున్న వాండ్రై , శేష్షించియున్న చిదంశ మేదికలదో ఆచిదంశమే సతాస.త్రలను 

వ కాళింపకేయును, సర్వసావీయైం బావ్యాభ్యంకరములయందు పరివూర్డుండై 

యున్న వృక్యగాత యని “తత్త నమస్యా"దినాక్యములవల్ల అచినాక్ష్యను తెలియవల 

యునని భావముః, 

అన, ఇచ్చట ఫూర్వవాది వా శ్యార్థమును (వరిప్రార్థ చిదాత కృన్వరూవమున) 

"తెలిసికొనుటకు ,క మ మెద్ది యని పృశ్నీరిచుచున్నా6: శు 
UU 

వాక్య, ఉచ్యళాం త్తి కయా తు సరిపాటాన్ట వా కా్టర్థం 

నే త్రీతి, 9 

'దం.ఆ, అయి'ే వక (క్రచుముబే వాశ్యార్థమును తెలియును! వెప్పంబడు:6గాక. 

శా. వాక్యార్థమైన మశ్రాక్ల చిదాత కృస్వరూవ వము యే శు మముచే తెలియంబడు 

నని భావము, 

అవ, సీధ్ధాంఠ వాది ప్ర వ తివభనమును ఇెప్పుచున్నాండు 

వాకు. ఉచ్యతే అన్ఫయన్యతిలేశాభ్యామ్. . కి 

దం-అ. ఇెచ్చంబనును. అన్వ్నయవ్యతినేకములవే తెలియఃబడునని శేషము. 

శా. మొదటను అన్వయవ్యతిలేకముల నాలోచించి, చేహాదిబుద్ద గంత వస్తువు 
లాక్ర కాదని నిరసించి, పిదప జేవోదులకంయు విలక్షణమై, దేవోదులకు సాతీయె (ప్ర 

కాశక మైన వృక్యగాత్మ నో తెలిసీకొని, ఆవ వత్యగాత్మ వరివూర్జ్మ బ్రవాగా “తత శ్ర షమ 

స్యా 'దివాక్యమువలన తెలియ( బడును గనుక ఇదియే వరివ్రార్ల చిదాత్త నో తెలియుక్కమ 

మని - భావము. 

ఆవ. త కీ ్రదుస్యాదివాక్యముత్''టి (ప్ర వ యోజనమును ఇెవ్వచున్నాండు.-- 

శ్లో త్యక్త కృే క్సే షై దమర్థత్వాత్. త్వర ఒహామితి మన్యతే, 
నావగ=చా నా వ్యూహం యస్తా న్నిజాత్తాన నునాత్త నః, డా 

దం=అ, విడువంబడి న్ సకలమైన “ఇద నర్థము కలిగియున్న ందున “అవా. ముగ్ధ 

మిన్ను వి విడువ(బడినదని త తలంచుచున్నాండు, వ్లనన ననాక్ర కం వేలుగా గా నిమ్కర్షి ంచి 

గాస్వరూపమును చేను తెలియకయున్నా ను, wr 

ఈశా, జేవాము మొదలు బుద్ధివటికుగ లవస్తువులం మొదటినుండి అవా'మని ఆత్మ 7 

గ్రహంపంబడియుండియు,  అన్యయవ్యతిశేళయు క కలను ఏిచారిరచినఫిదవ అక్ష "కా 

దని తెలిసీ వశిత్యజింపం బడినవి. కా కాన “అవి మని చెక్చంజడుచున్న అత్మ యశేబదార్థము 



రో] " సర్వ పడాంతసారసం గృహము. ఉలి 

లేదని ముముత్రువు తలంచుచుండును. వీల తలంభునన ననాక్ష లైన చేహాదులవల్లనుండి 

విలశ్షణముగా నివ్యర్షింవంబడిన నాస్వరూవము నాకు తెలియంబడకయున్నది. కాన, 

చేను లేచేలేనని తలంచును గావున చేహాదినలతణమైన స్వస్వరూవమును నిర్ణయించుట 

కొఆకు "తత్త ్వమస్యా”దివాక్య మ సేక్షీందంబనుచున్నదని భావము, 

అవ, పూలో కార్థమునో విశదీకరించుటకొణికు మజల ప్రశ్నను చేయు 

చున్నాంన పులా 

వాకన్టి. అథ శరీరాదిబుద్ధిపర్యంతః స సరోస్టఒపి అనాశ్తే 

"వతి వ వ్రమాణాద్వినిశ్చిత్య కివ్వితి బుభుత్సాతోనోవిర. 

మతే. . ళో 
దం-అ. ఆటుగాక శరీరముయొదలు బుద్ధివణికుగల యదియం తయు ననాత్ర యే. 

యని. వ్రమాణమువల్ల నిశ్చయించి తెలియవలయున నే ఇచ్చవలన చెందుక'ని యుప 

రమింపండు+ 

తా, చేహాదిబుద్ధ ్యంత పదార్థములు దృశ్యము లై జడము'తై యున్నందున ఆర్మ్ 

కదని అనుమాన, మౌణమువే నిశ్చాయించినవీదవ శెలిసీకినదలయున చే ఇచ్చ ముము 

యువునకు నివ. కంచనాడదా! ఇంకను “త త్త్వవుస్యా* దివాక్యము న సేత్షీంపవలసినప ని 

యేమి? అని భావము, 

ఆవ, నీన్థాంకల నాది నమాధథానమును చెప్పుచున్నాడు... 

దం-ఆ. వినుము. 

తా, అనుమాన ప్ర, కు మాణమువేత జీహాదిబుద ద్ధ ంతవదార్థ ములను, అనాత్త్య లని నిశ్చ 

యించినపిదవ నైతము, re శ ప్వమాిదివాక్యము ౪ ఆ పవి ంప బడుటకు నిమి శ్రమునో చెప్పు 

ర. ఏనునుని భావము. 

శో అనుచ్చిన్న బుభుత్సుశ్చే | క స తరగత రనాత తనక 

దోలాయవనమానచిత్తో ఒయం ముహ్యూ తే భౌతవన్న ర ౧౦ 

దంఎఅ, ఈమనుష్యుండు అనాత్మ వలననుండి [ఇ వృత్య గాత్మ యొక ప్రలివత్తికొ . 

అకు అకు వీచ్ళేదమునాంది బుభుక్చకలవా౭ డై, సంశయించుచున్న చి క్త త్రముకలవాండై క్శ్రా 

ముపట్టిన వానివలె "మూనామును బొందుచుండును, 

ఈ, ముముత్షువగుపురుషుండు. ఆత క స్వరూపమును నివ్కుర్ది ౦చి కెలియుటకు. 

గాను ముందుగా ననాక్మ వన్తువు లివియని విచారించి. తెలిసియుండేను, కాన నతనీకి 
ఖీ 
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ఆత్మస్వరూవము ఇట్టిదని నిశ్చయము 'తెలియంవజకు తెలియవలయున నే ఇచ్చ నివర్థిం 

పదు. అనాత్త వస్తువు లివియని తెలిసినమాత్రానచే ఆత్తత ర్త పము తెలియ బడినది కాదు 

గదా? కాన ముముక్షువు ఆక్మత క్త సము తెలియనందున పిచ్చివానివలె అఆనిశ్లి రచి త్రము 
గలిగి మోహమును జెందుచుండును. అందువలన వాత్త్యత_త్త్వమును తెలియం జేయు 
నట్టి “త త్త్వ్యమాదివాక్యమును అపేన్షీంచును. అందుచే నాత్త్మ్మత త్వ మిట్టిదని నిశ్చయ 

ముగా తెలియును. కాన నప్పటికి బుభుత్చ నివర్తించునని భావము, 

అవ, పూర్వ వాది మరల శంకించుచున్నాండు, ___ 

వాక్య. అవిలు ష్ప విజ్ఞానాత్మ నః ఆత్త తాషదేవ నిత్యసాన్ని 
థ్యాత్ బుభుత్సుః కిమితి న ప్రతివద్యుత ఇతి... a 

దం.అఆ, నళిం చనివిజ్ఞాన మే స్వరూవముగా(గల వ క్యగాక్త, కు ఆక కృత్వము కలిగి 
యున్న ందున నే సర్వదా సాన్నిధ్యము క లిగియంన్నందున, తెలియ నిచ్చయించినవాంజేల 

తెలియ.జాలండు, 

తా, ఆత్మ తత్త్వము. తెలియఃబడకపోయినంగ చా బుభుత్స నినర్థింవదు.. ఆత్మ 
స్వయం ప్ర వ కాశమెళ కన్యస్వరూపుండున్న , సర్వ వ్యాపకుండపైై యున్నాడు. అందువల్ల శే 

యాళ్ళ ఒకశాలమందు లేడని చెప్పుటకు వీలులేదు. కాన ననాత్ర త్ర వస్తువు లినియని నిశ్చ 
యిం చినమాక్రాన నిత్యనన్ని హితమైన యాత త్ర వస్తువు తెరియంబడును గాని, తెలియ బడ 

కపోవ్రటకు ఫకణములేదని భావము, 

అవ, సిద్ధాంతవాది సమాధానమును చెవ్చుచున్నాండు, = " 

దం=ఆ. ఎందువల్లను! 

గై యొ రరర త్పు రా౬౬ తానం యమనాత్తేతి వీశ లే 
చ్చే న్లష్టారమాత్తానం శే శః వ్ర సిద్ధెః వ ప్రమిత్స్పతి,.. ౧౧ 

దరింజ, విఇం డ్రి, యములవేత ప్రా? ర్వమున జేరిన ఆత్మగా జూపెనో అవంతర 

మున దనిని అనాత్ష్య షోని చూచును, ఆప్రసీద్ధముశై : న ఇఇంది యముల'చేత్ర అంతకక రణ 
"ములకు సాకీ యై యున్న అక్ష తెలియ వక్ళయింకుకున్నా(డో అందువలన తెలియ , 

జాలండని, శేషము, 

తా, ముముత్యు వగుపురుషుండు తనకు నివేశము (శా త్రుడన్యక్టానము కలుగ 
కముందు జేకే బాందియాదుల నాత్ర గా తలంచియుండి వివేకముకలిగిన ప్దవ నాచే 
హౌం ద్రియాడులకే చతు రాదీం చి యములశే నాత్మ uy ఛభూచుచుంనును, 'త్ర శ్రమను 

అగో 

ణో 



యములు ఈత అంతకరణాది సగ్యేదృేశ్యద్ర కాళపంటైన దిదాక్త ను జూడ 

చును “కానూ నాచిదాత్త "'తెలియ:బడండు. అందువలన నే బుభుత్స నివ_ర్థింవ 

పము, 

౧ ముచదలు వార్ష వాది శంకించుచున్నా డు, = 

wy టి 
న నః ష్ తున శోక ప రం రొచినాధిః న్ కబ్లా దవ లహినీ స్ 

కు స్య "తాతాన  మనాత్త వ న్నపవతతి. రా 

న ర్రంరిత, ఇవా మ్యాన్భక్తికలవి వయ శబ్దాదివిషయములను గుసొంచునదియు యైన 

3 న ననాత ఆ నవవలె నాత్శను యే పాతువువలన చూడదు? 

ళా, చతు లాం ద్ర యజ్ఞానములు చావ్యామందు ప వవ ర్రించుచు శబ్దస్పర్శాది 

ముజను గ కాంంచుచున్నవి. ఇవి జేహాదులకంకు బాహ్యూములైన శస్దొదివిషయము 

,." “౨ బట శూ వము కలవైనను, వానికంకె కించిదాంతరములైన బేహేం చ్రీయా 

నైకము సగ ఛన్చహిోంచు దున్న విగదా?! అలులే జేవాదులకంకె . యాంశరమైయా న్న 

ను బంయకి గ్రహించవని భానము, 

ఆవ, మ్ాంతి సమాధానమును చేవ్వచున్నా(డు, 

"కష్ట, నా య-చ్వు తే. 

డా 

డం. మెబచ్చంబడును, సమాధానమని శవము. 

న్స; షుత్ను కుక్షలే శబ్బమత దాతే గ్రత్వకారణాత్,. . | 

౫ తవం ఛాతి! దృష్టిర్నా తాన నం పరివ పళ్యతి ౧౨ 

కరత "తి తను ఆది వ వ్రకృతి గాగలది కాకపోయి నందున చేవ్రకారము. శబ్ద 

కాదిటో, కావు కారమే భూతములను చూచుచున్నవిజ్ఞూనము ఆత్తనో చూడ 

శన ET దెం ద్రియము రూవమును గ హించు సామర్థ్య్యముగల్నదైనను; రూప 

సరన న్యం ఇనా ఏమనలకట్డిమాన గ్రహం ౦పంజాలదు. అందుకు నిమి త్రము శబ్రము"నే 

గాలం నట యమా  ఇ"శ్రమునల్ల చత్తుగిం గి యము పుట్ట “కపోవుటయే అనంగా చేయిం 

టు పేగు బా యంగ లభూతమువలన( బుష్టనో నాయిరి ప్రియము ఆగుణము నేగ్య హిం 

ని గుణాల తరమును ర్స్ హింవ(జాలదు. చత్తురిం ద్రియము రూవగుణముగల కేం 

ఫుట్రిన దున రూపమును గ్రనొంచును గాని శబ్దమును (గృహింజ జని యర్థము 

శం = ద వారా బహిర్చిర్గేకమగుచున్నవి. క్ల జ్ఞానములు (వృత్తులు) భూకనము 
pial CT me స్ 
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చాయజనితమైన అంకఃకరణములవలన పుట్టుచున్న ందున భూకసముదాయ 

జీవోదులనే గ హిం చును గాని, సర్వవిలవీణమైన వృ త్యగాత్త్మను గ్ర, గ కా 

భావము. 

అవ. గతించిన గృంభముయొక్క_ తాత్పర్యము ననువదించి యంం_ 
WU 

యొక్క తాత్ప్సర్యమును కీ ర్తించుచున్నా డు, = 

వాక్య. వ్రత్యతోదిప పనూణస్వాభావ్యానురో ధేనతావ_క జ్ 
దర్శన కారణయు క క్షమ్. అ థు, మేయ స్వాభావ్యాను ఈ 

భ్న ప్రతి మగ ఉచ్యతే, = ౯ 

దం-అ. ప (వత్యకోదిప, మాణములయొక్క_స్వ భావము ననోసరించు తూ 

ఆక్మదర్శనము లేకపోవుటకు కారణము చెప్పబడినది. ఇంకను వమేయ 

స్వభావము ననుసరించుట చేత నిషేధము చెప్పబడును. 

ఆతా, వ,త్యకాదివ్ర, వ మూణజ్ఞానములు భాతిశాంతఃక రణజన్యత్వము సల్ల 

గలిగియున్నవి. ఇట్రిస్వభావమును బట్టియోచించగా నీవ ప్రమాణక్ఞానములు హ్ 

(గృహొంప(జాలవని యింతేవటిక ప్రతిపాదించితిమి. ఇం కను వ్కత్య గాక్ల దు 

వమునుబట్టి యోచించినను , ప్రమాపజ్ఞానములు | జు పత్యగాత్య ను 

దమని భావము. 

న్లో. ధీవిక్రియా సహస్రాణాం వోనోపాదానథధరి రిణావ్, 
* నదా స సాత్రీణమాహ్తూనం స పృత్యక్వా న్నాహమామలె్ 

దం-ఆఅ* వినాశము, జనన ధర్మ ము గాం “ల బుస్ధియొక్కవికారణ ౫ 

ఎవ్వుడున్ను సాటీ యయ న్నచిదాక్తను (ఆ దృశ్య సూవముగా. నున్నందున, 
ము చూడంజాలదు. య. 

గ్రహింప నం 

వ్ర శ్యగాత్మ నమ స్తమెనబు్థవృత్తులయొక్కు. ఉత్పతి తివినాశ ౫ 
జ్రైయున్చడి: “తాను ఎప్పటికిని ఊత, త్ప్తి ల్లివినాశములు లేని యున్నది | 
త్యగాత్ర వమాణజ్ఞానములన్ని వెప్పంబడుచున్న బుద్ధక్ఫ ర్తాలయొ క్క-సద్భా ౫ న 

అభ్రావశాలమునున్ను ప్ర వ కాళించం వేయు చున న్నందున ప్ర పృమాణజ్ఞానములచేత 
డదు. గృహిందః బడునననచో 'పుమాణజ్ఞానములు లేపేకాలనందు చిదాత్ర_ 
వలసీ వచ్చును. చి దాత్త లేకపోనిమృనినచో స్త మాణజ్ఞా నాభావము తెల 
భావము, [ 

స్యాం 

అవ. ఈ కారము ద్రష్ట ఎద్భృశ్యాదివి వేకముచేతఅత్రానాక పథేక వ 
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బడినది, ఇంకను ఆవి వేకజ్ఞావము దేనిని ఆ శృయించి మున్నదని ఆమేషించి సమాధాన 

మును ఇెప్పందలంచి ముందుగా నాన్నేపమును చూపుచున్నాండు. 

వాక. క్వ పునరియం వివెకబున్టః కివూత్త న్యుతానాత్త నీతి 

కించ అత; యద్యాత్తని కొటస్థత్వ వ్యాఘాతః అనాత్త 

దర్శిత్వాత్ అథానాత్తని తస్యా అస్యవై తన్యాన్న వివేక 
సంబంధ ఇతి. ౧౧ 

దం=అ, ఈవి'వేకజ్ఞానము చేనియందుం.శును ? ఆత్మ యందుంనునా? అనాత్త 

యందుంనునా? దీనివలన 'శీమియన, ఆత్త యందుండినచో ననాత్త నో చూచుచున్నందున 

కూట స్థత్వమునకు విరోధముకలుగ ను. అనాత్మ యందుండినచో = నాయాక్త క వైశ్య 

ములేనందున సీవివేకనంబంధము కలుగణేరదు. 

తా. అనానుని తోంచంబడుచున్న అనాం కారమందు దృశ్య మైన ఖండాంశము 

ఆనాక్ర యనిన్ని | దష్పయెన చిదంళ నూక యనిన్ని "తెలిసికొనుటవివేశజానమన: బడును, 

ఇటి విచేకజానము అతను ఆశ యించియుండునా? లేక అనాత ను ఆశ యించియం౦ 
టు షా వాజ్ ల ఖీ లీ 

డునా? యని యా దింవెదము., ఆత్మ న్నా శృయించియుం సుననిన చో ననాత భూ తాం 

శతక రణవరిణామ హావ మె వృ నికి ఆత యూన యమనవనయుడల నాయాక నవికారమె 
వం కు జార rr ధీ ర. 

యుడంనశునో. గాన నిఖింశ్ర్రు తి వ, కాళ్లిత్ర మైన అక్షయొక్క. కూటస్థత్వ (నిర్వి కారత్వ్ర 

మునకు భంగము కలుగును, లేక క,ఆనాత్రను ఆ శ్ళయించియుంగుననినచో నాయనాక్ర 

య వేతన మైయున్న ందున వివేక; జ్ఞానమున కా శృయము కానేరదు, కాన వివేక గజ్టైనమున 

"కా శ యమే జేశందున. దిజేక? జ్జానము అన్వయప్యతిే కాను మానముచేత కలుగే 

కలుగదని భావము. 

ఆన. సిహ్ధాంత వాది సమాధానమును చెప్పుచున్నా'డు 

వాక్షస్ట.. ఉచ్యతే దాహ్నాదాహాక తె కల కలే క్యు క్షన వరివో రాత్, ౧౨ 

దం-అ, చెప్పఃబశును. “దావ్యాదావాక తే శ ప్రియనే (9. అధ్యా. ౫౯.క్లో) 

నోకమునందు చెప్పబడిన నమాథానమువలన ఈశంక యిచ్చట 'చేయఃదగినది కాదు. 

త, “దావ్యా దావాకత్రెక్యత్ర””  యనుక్లోకములో _ నంశకికరణచిదాక్శలకు 

వా స్తవతాదాక్త సములు లేకపోయినను ఆకోపితతొదాత్ష్మ గాము కలిగియున్నందున్క 

ఆంతకకరణ మచేకనమెనను, క్టైతృత్వము కలిగియున్నది. యని వ్రతి పొదించియుం 

టిమి. కాన నిచ్చట ఏ'నేకజ్ఞూనమున కాశ్యయము లేదని విచారించందగదు, విలననం7గా 

నంతకరణ చిదాత్త్యల కారో పితతాదాత్త్య న్ధ్రము కలిగియున్న ందున అంత8కగణవరిణామ 

రగూవమైన వివేక జ్ఞానము చిదాళ్త యం చారోపింవంబడి చిదాక్త్య య్ యా శ్ యముగా 

చ్లీగి 
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నలిగియున్నది. చిదాక్క్మయందు వాస్తవముగా విచేకజ్ఞానము లేనందున, చిదాక్క యి 
కూటస్థత్వమునకు వోనిలేదు. ఆరోపించంబడిన మలిన త్వాదులచేత నాకసమురెమె; 

స్వచ్భత్వమునకు హానిలేదుకదా? యని భావము. . 

న్లో. బుద్దా వేవ వివేకో£యం యదనాత, తయాభిదా, 
గ య 

బుద్ధిమే వావమృచ్నాతి కదళీం తత్ఫలం యా. 

దం, డేనియిక్క. అనాత్మత్వమువేత భేదము. నిళ్ళయించంబడు-చున్న 

ఆబుద్ధియండే ఈవి'వేకము బుట్టుచున్నది, అరంటిఇెట్టుయొక్కఫలము అరటిచెట్టు న 

బుద్ధి నళింపం'జేయుచున్న ది. 

. తా. అంకకికరణ మనాత్త యగుటచేక ఆత్మ కంెకు భిన్న మై తెలియం 

చున్నడీ. ఆట్టియాక్ర భిన్న మైనబుద్ధియంచే విచేకజ్ఞానము పుట్టుచున్నది. కాన & 

జ్ఞానము . బుద్ధియం దే యుండందగినటైనను, అవివేకము చేశ బుస్టితొదాక్ళ సః 

బొందియున్న చి దాత్త్య యం దారోపింవంబడి చిదొత్త్మ నాళ శ్రయించియుండున ట్లు కా 

చుచున్నది. అయితే బుద్ధియం దుపుట్టిన విచేకజ్ఞానము ఇ బుద్ధిని యేళాగున. నివ_ రి 

జేయునన్క, అర: టివెట్టునబుట్టిన ఆరఃటిపండ్లగాల యాయరంటిజెట్టును నశింవం జేసిన, 

బుస్టియందుబుట్టిన విచేకజ్ఞానను బుద్ధిని నశింప జేయు చున్న దని భావము, 

ఆవ, ఓయీ! ఈలా గతే కాకి ప్పిన వివేకజ్ఞానముచేశచే బుద్ధి మొదలగు ైై  
వప వంచము నివ రింవంజేయంబడు దుండంగా “త శ్త్వమస్యా'వివాక్యముతోటి యః 

జనమేమియని శంకించగా ను త్తరమును చెవ్హుచున్నా (డు. == 

వాక్య. సో=యనుత త్తే త త్ర (దృక్. 
దం-అ, ఆవరమార్థమందు వరమార్త ర దృష్టిగల ఆ యాముముత్వువు, 

శ్లో, అనుమాన,స పదీే నేన హత్యా సశాష్టీననాత్త నః, 
సంసానై శాపలంబిన్యా తదభావం ధియేస్పతి.. . ( 

డం-అ. - దీవమువంటియనుమానము చేత సకలమైన యనాక్రలను వరిత్య ౭ 

సంసారమునే ముఖ్యముగా నవలంబిం చియున్న వి వేక బుద్ధి చేత నానసంసారముయొ 

ఆధావమును (నివృత్తి తిని ఇచ్చయించుచున్నా (డు, 

తా, ఆక కును ఆనాత్మకును వభేదముకలదో, వీ యిత'రేతరా భావము కం 

ఆ రండును అవైశవికున్థమునై నందున అవరమార్థ ములే యగును. ఇట్టి యిత లేళ 

భావముల నవలంబించియున్నవి, లేక బుద్ధియున్ను; అపరమార్థము లే యగును, ఆన 

నాత్యౌనాత్త్మ లత్యంతభిన్న ములనియు, ఆక్తయం దనాత్త లేదనియు ననాత్మ్య ౧ 

జై 
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దాత్ర లేదనియు తెలియుటరే వి'ేకజ్ఞానము. ఇట్టి 1 ని వేకజ్ఞానము ఆకానాక్రలయొక్క 

'వరస్సరభే దాన్యో న్యాభానముల నవలంబించి ప్రవ శ్రంచుచున్న దిగాని, శేవలాక స్య 

రూవము నవలంబించియున్న దిగాదు, ౯"వుననే 'యావిచీకళునను భ్రాంతి యనందగి 

యున్నది. ఆక గానిజేహాదులయం దాక బుద్ధి చేసి యున్న ముముత్రువు, ముందుగా 

నాత్రానాత్మలయొక్క. భేదమును, అన్యో న్యాభావమును దీపమువలె స్పష్టముగా వృకా 

శింపంచే యు చున్న అన్వయవ్యతిే కాను మానము వేత చేవోద్యనాత్త లనన్నిటిని, వరిత్య 

జించి దప “త త్త్వమస్యాిదినాక్యమును వినినచో చ్ర్వైతవ్రపంచరూపమైనసంసార 

మును తరించును. “త క్ర గమస్యా*దివాక్యము నపేకీంపక ప్రూర్యో క్ష కృప వేకజ్ఞానము 

చేత్రచే సంసారమును తరించుటకు నిచ్చయించినచో నది సిద్ధించదు. ఆశ్ల శాశారమగు 

పరమార్గళ్లాన ముచేత నంసారతరణము సిద్ధించును, కొని ఆశౌానాక్ర క లభేహొదుల నవలం 

బించియన్న అవరమార్థవి వేకజ్ఞానము వేత సంసారతరణము శ సిద్ధించదని ఇఛావము, 

ఆవ, ప్రార్వవడవాదియొక్క. యా కేవము నను భువదించి పరివారమును వెచ్వు 

మన్నాడు. 

వాకర్ది. యో౭_ యనున్వయన్యతి'రేకజో వివేక ఆశ్తానాత్శ 

విభాగలతణోఒనాత్మస్థ సః స్టాల్, సం కయావబోధవత్ప)తి 

పత్తవో్య్ట౭. యశథావస్తు "స్వాభా వ్యాన, ఎగత్ళృప్టిక్దక 

వబోధవదితి. ౧౪౮ 

దం_అ, అన్వ యవ్యతిరేకముల చేత బుట్టిన, ఆతౌానాత్ర క లభ్లేదమే లతణము-గా 

గలిగియుండి, అంతః క రణ ళా చా త్యా ధ్యాసముగల యాత క్రయందున్న వీయీవివేకజ్ఞూన 

ముకలదో ఆది అవా స్తవవిషయస్వఖావమును గలబైయాన్నందున స్థాణువునందుకలిగిన 

సంశయ జ్ఞాూనమువలె, ఎండమావులయందు ఉదకమని కలుగు చున్న మిథ్యాజ్ఞునమా వలె 

అయ థార్థ మని తెలియందగినది, 

తా. *ఠ త్త్వ్వమస్యాదివాక్యముఅ నాత్మ వస్తవులనన్నిటిని నిషేధించి ఆత త యొక్క 

అసాధారణాస్థితిని బోధించుచున్నది. అన్వయ వ్యతి రే క ములున్ను ఆనాక్త ల నన్నిం 

టిని పరివారించి ఆత్మయొక్క అసాధారణరూవ మునే తెలియ? జేయుచున్నది. కాన 

వి వేకజ్ఞానముచేత చే -మోవతమెందుకని శలంగగూ డదు? అన్వయవ్యతిరేకజన్యములు నై నెత్ర 

ముత త త్త వమస్యాదివా క్యము నెపీమీంచవలసీనవనియేమి? యని కొంద జామేపంచెదరు. 

ఆయా శేషము యం కృముకానేగదు, వీలననంగా, అన్వయ కః వ్యతిరేకము లాత్ర తృ స్వరూూక్వ 

నును బోధించినను, చేవోద్యనాక్క వస్తవులకం కు ఆత్ర్యకు కళగియుందు భేదమునే 
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బోధించుచున్న ౦దున, ఆ భేదము ఆఖం డర నైకవ్రత్య గాత్కనస్వరూవమునకు విరు? 

న్నందునను, ఆక యొక్క. చేవోది భేదమునవలంబిం చియున్న వి'వేకజ్ఞానము ఆత్మ 

అసాధారణస్వరూవము నవలంబించియున్న దిగాదు. కావున వరమార్ధ్థజ్ఞనమని : 

నదికాదు ఇంక ఛెట్టిదియన, స్థాణువునుచూచి ఇది స్థాణువాగిచోద[డా? యని ః 

శయ జ్ఞానమువలె; రీచికలనుజూచి ఇది జలమని కలినభాంతి జ్ఞా జ్రానమువశె,ఆ 

్ఞానముగును. కావున వివేక కజ్ఞానముపలన ము ము_క్టి కలుగ చేరదు. “త్ర! క 'త్ర ఏనుస్యా”ది; 

చేహాద్యశాక లను వహరించి ఆత స్వరూపమును బోధించునవ్వుడు ఆత యొక 

డైకరనచి న్నా కారమునే ముఖ్యముగా బోధించుచున్న ౦దున వాక్యజన్య మైన 

వరమార్భమైయున్నది. "దానిచేత నే ము క్తిసంభవించునని భావము, 

వాక. అత ఆహా, 

దం-ఆ. దీనిని చెప్పుచున్నాడు. 

త్మ ఈయర్థ మే శ్లోకముతో ఇెవ్పంబడునని భావము, 

న్లో, సంసారవీజసం ంస్థ్ర యం రద్ధియాము క ్రి మిచ్చతి, 

శశో నిమాలనేనేవ మృత్యుం సరిజిహీర్ష త్రి, 
దం-అ, కుం చేలు కన్నుమూ' యః: టశేత మృత్యువును వరిహరించ నిచ 

నటుల సంసారమునకు కారణమైన అజ్ఞానమందున్న ఈవి వేకజ్ఞానముకలనా (డు 

కజ్ఞానముచేత నే మోతమును ఇచ్ళయించుచున్నాయ, 

ఈ, సంసారమునకు బీజము అజ్ఞానము. అజ్ఞానము చేశ ౫ే ఛీదజ్ఞునము. 

చున్నది. వి వేళజ్ఞానముకలవాండు ఆత్తానాక్క లయు క్క ఛేదమును చూచుచు 

శాన అజ్ఞానములో నున్న వాండేకాని, అజ్ఞానము నతికృ మీంచినవా6ండుకాండ 

వివేకళ్ఞాని భేదము నవలంబిం చియున్న వివేక జ్ఞానము చేశ మతమును గోరుచున 

కావున తనకు పౌ ప్తీంచినమరణము కన్నుల: మూ సీకొనిన నివ ర్రించునని తలం 

లను మూసికొనియున్న కుండేలువంటివా(డు. అనగా కండేలు తన్ను వ్యాధుల 

పచ్చినవ్వుడు తాను కన్నులను మూసీకొనినచో తనకు మరణము తప్పిపోవునని ' 

నవగాని మరణము తప్పక ప్రాప్తించును. అటులే ముముక్షువు తనకు సంభవించిన 

ర్భనరూపమైన సంసారము వవెకక్ఞానముశే వెత నివ _ర్రించుననితలంచి వి వేకజ్ఞానమునే 

దించికొనియుం డిననో సంసారము నివ _ర్రింవదని భావము 

అవ. ఈ ప (సృకారము "భేద వ్ర సంచమను సోచరింవం శయ చున్న 

ప్రమాణములు ఆకే నరో కవ క మును సోదరంపం జే జేయ: జాల ఇని యం 
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నొక, ఆస బగ్గ కరి ప్ర చి సమ్నే శ స్పతుష్టి దా హరణ. ౧౬ 

సంక యన స ముయొ క్క. దూ 1 నముకొజుకు సు గ్రాత్యు దావారణము చేయంబశు 

జును ది. 

us, చ్రతియూలై "'మైనటాను ba స ఎప్రబిలముగాన,, ఇష నకు చెప్పినను స్ట శతి 

ము ౨ మైయుూన్న వని యలు త్తే స కక న్సుఖా చెన్న బసునని భొవము, 

ఇట్ గ 
ళా జ నగ a పా | 
ul " మమ] 20 ను! రస్కాతరి శ్ర శు స వన నగు ద "హృతమ్, 

వభ సమే Wry fr * 35a ఉట 

యదా |. మీ హస లం “సన మీ, ళ్ స్పృశు సృజ్ణిం ను స రోతిచ స్చుటఎ ౧౭ 

న ఈయ ర్థమును పువన్య- ఎంచుకొని 'సచయుపా య్ స్య్ట్రైతివ చేశ్రను, “నద్భ 

wh mn wo wk wy, thy wt ar 1 * భి అజ a NE 
షః యు నెశ్రుతి అతను య"భేచ్భ నుగ", స్పష్ట్రముగాః చక్యం (7౫ పతి పాదింపం 
wast, 

లొ. ోనచయైసా వశ్ళతకశ్చ సనం" ' (ఈవ్యత్యగాత్త్మ్యను ఎటుపంటినాడున్ను 

దే జూద జూలండ్రు అను తియును “నద్భశేః ద్రష్టారం వశ్యేకి” (దృష్టి 

స్క'కెళ్ల కుం డై యంన్న ఆత్మ ను నష్టే చేత చూడుకుము) లు వియును చశత్వురాద 

ఉన్నవ ug వ్ స 'వముుకు సోచరించునప కాదని సిన సృంశయముగా పృతిపాదించు 

చున్నవి, శః శ్రుత సు ఆవగంంభించి మేమున్ను భం క్షీ 'ఆర్మ్మ ° చృమాణాంతర 

SEE వా సని వ్ | పా వం చినావము కొప్పన, మేముపె!? ఎసయు క గ నెర్భూలము కాదని 

భపము 
ఆవ. ఆక స్వరూపము వృత్యషోదిప, సూణ గోచరము కాదంటీ?, ఆయితే చేని! 

నోచరప,గు ననలగా పెవుచున్నరు.... 

ఖో © ake 
భళి on (1 

టి . మతు, 

శ్ CEN సేళ్యాహా సర్వమానాతిగాసు సీ, ౧౮ 
అల్ ఆంట్ తం 

Su ఈమ కారము on a, శశిక వగల రర నిరసించి ““సేనివండ! 

 ట్రంం ళ్ TE me) నె న 

haa నె తీపిని ని 'చెచ్చడున్న?. 

ఆ, ఇదివజకు చెప్పియంన్న ఆన సయ స్యతిలే ఇానుమానము' జీత జీహాముమొదలుం 

బుస్థవజికుగల నానిని ఆనవాళ్ల లని స్రసీం చి ఆక్ష పస్తుప్పు సీనికంెటు విలతణమైనదని నిశ్చ 

యించి నిజేక జ్ఞానము కలఐ డై జీప్ ద్ర ది మున ప్రాణబుద్ధులు “జక శానుగదా? 

ఆయితే సేజెనుడను” ఆని ముముతుపు యోచించుచుండ: గా సరవ, మాణముల నతి 

మించి రా కధ వైయస శ్ర శ్ర a tg ఆవగిబ వ జీ నని బోధించుచున్నడి" 
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అంశకికరణము మొ నలగ నపరమాక్ర నుగూర్చి ఉప చేశముచేయంబ జినదనిన చో, ఆ యజ 

రమ్లాత్ర స్వయము నానే నుఖత్వ దుఃఖి త్వాదిసం సారరూవమె జడమైయున్న౦ందున చొనికి 

ఉప చేశముచేత నేవిధమైనఫలమున్ను కలుగ చేరదు. అనంగా చేకనునకు ఆగంతుక మె 

నసంసా రము నివ ర్థించేకొఅకుగచా ఉవచేశము చేయం బడుచున్నది. ఆవరమాత్త చేత 

నము గాకపఫోవుటవల్లను స్వతఃసంసారరూవమెనందునను, దానికి ఉవ దేశము చేయుట 

చేక ప్రయోజనము కలుగ నేరదు. కావున వరమాత కు ఉవదేశముచేయంబడినదని చెపి 

నను నిష్ప) యోజనత్వవోవము సంభ నించు చున్న ది,అపరమాత్మకు ఊప దేశము చేయం బడిన 

దనివెస్పినను ఆదే నిష్ప) యోజన క్వదోషము నంభవిం చుచున్నందున వేదాంతిమత ము 

యా క్తమైనదికాదని భావము, 

తవ. ఈస్రూర్వపత మునకు పరినోరము చెప్పుచున్నారు, == 

వాక్య, అత ఆహా. ౧౯ 

దం-ఆ. అందువల్ల చెప్పుచున్నారు. 

తా. ఈ ప్ర కారమువేసిన యాశ్నేవమునకు పరివారమును | క్రీకంకరభ గవ త్పా 
దాచార్యులవారే చెవ్పుచున్నా రని భావము, 

నో అవివిచి వో్వోఛయం వక్తి. శ్రుతిన్పేళ్చా విద్ద)హ_ స్తథా, 

ఇతి వమముపాదాయ వుశ్వవమీం నిశాత్య చ, ౨౦ 

దం.ఆ, ఆ త్థానాత్య్యగ గ్కరథిని నిభజించక యున్న వృక్టగాత నుదేశించి “తత్త 

మసి” యశేశ్రు తి యాబజేశించుళున్న దని వెద్వనెడల అవ్యడు అంగీకారము కలరా నో, 

ఈవతుమును గ హించి పూర్వవతీనును ఖండించి భగవత్చాదులచే నుదహారించం బడి 

నదని ౧౯వ కోకమతో నన్వయము. 

శా. అంకకకరణకద్ధర ములను అవివేకముచేత తనయం దారో పిం చుకొని్ఆజాంి 
ఆని వ్యవనారించుచున్న దృక్ళ్టగాక నుద్దేశించి “తత్త ్రమసీ" యశేశ్రుతి ఉవ చేళించు 

చున్నదనే వక్షము మొోచేత నంగీకరింవం బడంచున్నది. ఇం 'ేగాని కేవల వత్యగాత్మ ను 

గూశ్చి ఉఊవచేశము చేయంబడినదని, శేవలావరమాక్ర ను (అంకుకరణాదికమును) ఊవ 
జేశము'చేయంబ డినదని ఈశంనువక్ ములునో అంగీకరింప బడినవి కావు, అని అని ఈవవ్షమును 

ఫాంతమగా నంగీకరించి పూర్వవవీవాది శేవలాపరమాత్త కా యని 'వికల్పించిన 36 
డువక్షములను ఖండించి ఉపచేశసావాస్కియందు. భగవత్పాదులవా రుదవారించి యం 
న్నారు, మేమున్ను “క్వపునరియం వివేరబుద్ధక అనే౧౧ వాక్యమునందు పూర్వ వమ 

నును చూాపీంచి “బుద్ధా బేవవివేకోయం” అనే ౧ళవ క్ల కమునందు సమాభానమును 



యా. 
Perit on 
ఖు 

స యునా? ము. గనుక మేము చెపి, నయరము చెప్పియున్నా స్స్నయిర్థ 
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త్రం ంకరభగవతా ఏదులచేకనున్నే ప్ర వతి 

'పాదింస. బడియున్న దని భావను. 

ఆవ. ఈప్ర కారము * బ్రహావా ఇదమ్మగ, “ ఆపిల్? కదాతాన మే వా వేదహాంబ, 

హస్సీ తి అచే బృఈహదారణ్య శు శు తిని ఆభోదిర గా అం $కకరడా ధా ధ్యానము లిగి అంత 

కరణములకం తం విలకుణముగా తెలియ:బడని వ్రత్యగాత్మ నుగూర్చియే యువదేశము. 

చేయంబను చున్న దని చూపించంబజినది. అయి తే ఆ త్థానాత్యలయొక్క స్వరూవ వై లక్షణ్య 

మును బోధించుచున్న అన్వయవ్యతి శేకముంతొ వలి యేమళకుశంక కు శ్షరముకు చెవు 

చున్నాండు, = 

_ వాక్య. తచ్చేదమనివే కాకక నివిక్తాక్శ నే త్ర శ్రష్షమనీక్యు 
వదిష్టమ్. . _౨౦ 

నంజ. స్వయముగా విభజించి తెలియ(బడిన స్వరూవ ముగలవానికి అజ్ఞాన 

ముకళిగి యున్నందున “త త్ర ్వ్యమసీి యనునది యువ చజేశింవం బడినది. 

తొ. “తత్త నమస్యా *దివాక్యము. నినంబడకముకు పే ఆన్వయవ్యతిేకముల బే 

నాక స్వరూవమును జీపూం ద యాదులకంయెవిల త్ ఇముగా తెలిసీ యున్న వాని శే తత్త 

సి యను వాక్యమా బ్ర బడక సక నువచేశించు దున్నది. కావున: ఆర్వయవ్యతి రేక 

ములు న్యర్థములు కావు, కే ఆనయ వ్యతి రే కముబ చే క్రచే విశుద్ధాకళ్ఞానము పుట్టి 

కలుగ చుంకంగాత క్రషమస్య్యాిది వాక్యోవ దేశము నిరర్ధకమగుశుకచా? య నీకంకించకగదు, 

అన్వయవ్యతిరేకములచేత ఆత త్మృయొక్క_ చేహాదివై లక్ణ్యమును తెలియఃబడినను, ఆఖం 

డెకరన సబృహ్యరూవత్వము "తెలియ:బడనందున కొంత అజ్ఞానము ేషించియుండును. 

సర్వ అజ్ఞాననివ ర్తియ్ మోక్ష్షకునంబనుకు, కావున వ వ్రశ్యగాక్ష కు భరబ బి హూరూవత్వ 

మును బోధించు “కత త్త మస్యాదివాక్యోవ దేశము ఆవశ్యా "పేక తమై యున్న దనిభావము" 

శ్లో, యుప దస్మదిగిభాగబ్లే స్వాదర్ధవదిదం వచ 
యతో రోం నభ వాక్యం సార్ట్ బధి"రేష్ట్రివ గాయనమ్. ౨౧ 

దం=అ. ఆక్తానాత్త లవై లక్షణ్యము తె లసీనవానివిషయ మె ఈవాక్యము ప్రయో 

జనముక లది యగును, ఎందువలన తెలియనివానివిషయ మె వాక్యము, చెవిటినాం డ్రనిష 

యె గానమువ X- వ్యర్థ మగునో అందువల్ల. 

తా, ఆన్వ యవ్యశికేకములచే నాత్తానాత త్యలయొక్క్ల వైలక్షణ్యమును బాగుగ 

తెలిసికొని, “త్వం పదార్థ నిచేకముగలవానికి,' 'త్రత్ర క్ల ్వమస్య్యా "దివాక్యము & త్రో శ్ర కజ్ఞూనమును 

పుట్టించి నకలఅవిద కానన 0 రిని. కలుగంవేయును. పచార్థజ్ఞానము లేని నానికి వౌవిటివాన్సి 
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యొద్ద మంచిసంగీకమును వినిపించి టే యీలాగున స్థర్థమో ఆలాగున న్యర్థమైందంం2 ౫ 

భావము, 
అవ, అన్వయ వ్యతిేకములు వ చార్థబ్డానమునకు కారణమని మేను! 

యర్థము శ్రీభగవక్సాదుల చేక్లను ,శెప్పంబడినదని చెప్పుచున్నా (౫ జా 

వాక్య. తస్య చ యుప్మదస ది భా గవిజ్ఞానస్య కాయం గ 

రుపాయఖావం వ్ర సద్య చలే శ ఎలు: IC 

దం.ఆఅ. ఆ ఆకాభాక్త ౪ శ లయొక్క- వె వె లతీణక్లము చిలుంగుటకు నీరు క్! 

త్వమును పాందుననం గా చెప్పుచున్నాను వినుము, 

లౌ, స్పష్టము. 

న్లో, “అన్వయవ్యతి ₹కా హూ న ఫ్; దార్థస్య వనస్వుచ, 

స్యా చేతదహమిత్య గ్ర యు_క్లొరే వానభార జే.” 

ద౦ం-ఆ. వదముయొక్క_, వదార్థముయొక్క_ సంబంఫమెన అన్నయ వలే ' 

ములే ఇది నేని అనే ఈనిశ్చయమందు ఉపాయము అగుచున్నది. 

తా, “త్వం, “ఆహం ఇవి పదములు; ఆత్మయు ననాత్లయు ఖని వదార్థ క్ల 

వీటియొక్క_ ఆన్వయవ్యతికేకములను ద్వితీయా ధ్యాయములో "మేము ఇెన్పియు న్యా 
ఆ యన్వయవ్యతి రేకములే ఇది యని చెవ్సంబశుచున్న అనాత్త త్యవదార్థమును ee wd 

మని చె చెప్పంబడుచున్న ఆత్మ వదార్థమును విభజించి నిశ్చయిం చుటయందు సాను ఇ 

యంన్న వని భావము, 

"అవ, అనువ్ఫ శ్రివ్యావ్ఫ గి గిరూవములైన ౪ అన్వయ న్య తి"కేక ములు ఆకానాత్మ్య 

యి నాధనములని చెప్పి ఆగమాపాయరూపములైన అన్నయ వ్వ సతి రేకములున్ను అక! 
నాత్ర నిశ్చయ సాథధనములని శశంక రభగనత్చాదులచే చెప్పం బడియున్న దని చూసి శ: 

చు న్నా౭డు. = 

వాళ్ళ. కథం తౌ యు కి రత్రాహ FE 

దం_అ. ఆయన్యయవ్యలిలేకను 8 'లెట్టుపాయ'మైనదియు 'జేన్చుచున్నా ౭౫, 
తా, ఆగమాపాయరూబములై న యన్వయ వ్య తి"రేక ములు ఆత్మానాత్మ నిర్ణ? 

మందు సాధకములైన ప్రకార మెటులనంగా ఆది శీ శ్రీభగవత్చాదులవారిే చప్ప "క 
దని భావము, 

న. “నాడా ద్రాశమహమిత్యన్ని కొ సుషు “వేఒన్యన్న నాగి 
న వారయతి తి దృష్టిం స్యాం ప్రత్యయం తు నిజేధతి” | 



ల] సర్వ వేదాంతసారసంగ్తహము. 467 

దం-అ, ఈనుమ క్షియందు మణియొకదానిని కొంచెముగనెన చేను చూడ 
శైలిని ఆని స్వరూవభూత మైనజ్ఞానమునో నివారించండు. అన్యజ్ఞానమన్ను నిషేధించం 

బడుచున్నది. . - 

తా. నిదురపోయలేచినవాండు నిద్రా కాలమందు చేను మటీయొకదానిని కొంచె 

మైనను చూచినవాం డను కానని వరొమర్శించును. - ఈవరామర్శలో నేను చూచినవా?ం 

డను కానని ' కనువడుచున్న ందున తానే అజ్ఞానసాక్షీయగు స వన్వరూవము ని చేధింవం 

బడినది కాదు. ఎందునలననన౦7గ౫ వరామర్శయనం7 ప్రాార్వ మునం దనుఖవింవ: బడిన 

వానిని అనునంధించుట. దానికి అనోనంధించు సాడు అవశ్యముగా కావలసియున్న ది. 

కావున సుషుప్తి కాలమందు చిద్రూ,పుండైనఆత్మ యనున రించియే యున్న ది. ఫఘటవటొ 

డివిషయములు హానిని (గృహించునట్టిజ్ఞాన మే ని "షేథింవంబడియున్న ద. ఇందుచేత నాత్ర 

స్వరూపము సము క్రియం మను ఆగమాపా యములు "లేనిదై నిత్య మై యున్నది, అనాళ్త 

యగు దేవాదులు స్వష్నజాగ్రృములయందుండి నువు ప్రియందులేనివై యున్నందున ఆని . 

త్యములై యున్నవి, ఈయన్వయ వ్యతిరేక ములం ఈ, కారము ఆ తానాత్త వ వేకసాధనము 

లని భావము, 

అవ, ఈ , కారము అన్వయవ్యతి శేకముల చేత ఆత్తానాత్మ వివేకమును నంసా 

దించుకొనియున నృవానిః 'త్రక్త పమస్యా” దివాక్య మే అచ వై పకేజ్ఞానమును సంపాదిఠచును 

గాని నుటీయొకటి నం పౌదించద నేయర్ధమునున్ను ్తీ శ్రీకంకరభగవత్నాదులచే వెవ్నంబడి 

నదని చూపి పీంచుచున్నా (డు, 

నో “దవం. విజ్ఞాతవాచ్యార్డే శ్ర శుతి లోక ప ప్రసిద్ధతః 

ఈతి స్త త్త్వమసీత్యావా శో, 'శ్రోతురోపషు వను త్రయే” ౨౯౪ 
దర గ్ర్గివల్ల ను, లోక ప సిద్ధివల్ల లను, ఈప్రుకారము తెలియంబడిన వాచ్యా 

ర్భము కలవానివిషయ మై వాక్యశ, కృవగమునేని సినవానియొక్క అజ్ఞాననివృ త్తికొజకు శ్రుతి 
ఆట్రన్మ సీచేనని చెప్పుచున్నది. 

ఈ “నహి దృష్టః దృష్టే. ర్విపరిలోపోవిద్య తే” (సాకియొక్కన్వరూవభూశ 
మైన జ్ఞానమునకు లోపములేదు ఆనే శ్రుతిని బట్టి, అూర్యోక్త కములగు అన్వయ వ్యతిరేక 

ములనుబట్టి, ఎవండు “త్వం” వదార్థమైన కుద్దదిత్తును శెలిసియుండునో, వానికి పరిచ్చి 
న్న త్వభా)ం తిజనక మైయున్న అలానే :శము ని _రించుటకుత త్త గోవ మసీ” త్యాదివాక్యము 

“త్వం పదార్థమైన ఇద్ధచిత్తు అఖండైకరన పరిపూర్ణ మైన బ వ్యాయేనని బోధించును గాని, 

మలీయొక వ వ్ర గ మాణము ' ఈయర్థమును బోధించంజాలదని భావము, 
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ఆవ, “త్వం వదలక్యార్థమును మేము వీవ్రకారముగ చెప్పితి మో ఆప్ర కారమే 
శ్రీళగ వత్పాదులున్ను చెప్పీయున్నా రని చెప్పుచున్నారు. === కూ ' 
im ser 9 ఫ్ ౬ 
నాకసి. తత్ర, కషం” ఇతి వదం యత్రలతణయావర్హ ర 

ఉచ్యతే, 9 2 

దం-అ. అందులో త్వం” అనేవదను నీయర్థమునందు లశణ వేత సృవ దించు 

చున్నదో ఆయర్థము చెప్పబడు చున్న ది, క్ష కః 

తా, '“ఠత్త్వమసివాక్యములోనుం డే “త్యం” వదము వయర్థ మును లతణావృ త్తి 

చేత చెప్వుచున్నదో ఆయర్థము నిశ్చయించి ముందటిక్లోకములో _ ఇెవ్చంబడుచున్న దని 
భావముం 

కం కాంగో ల) | Ya] జ - నో అహంళబ్దస్య యా నిష్టా బొ్యతిషి వృత్యగాత్తని 

చె వోశా సదనిల్యేవం ఫలం తత విము కళా. 90% 
: కా నూ జో షో AP జ దం=ఆ, “అవాం శబ్దమునకు స్వయం వ కాశమైన పృత్యగాత్స యందు వవర్యవ 

న వ వదముె వ డి. సానస్థితికలదో, అదియే సచ్చబ్దార్భమైన బృవావైతి వనేవదముచేతనున్ను చెవ్నంబడిన 
దానియందు అజ్ఞాననివ రి ఫల మెయున్న ది. 

ఫ్ర చా 4 కి 2-5 ay as ఈ. ఆత్మవాచకమైన 'అవాంి శబ్దము ముఖ్యవృత్తిచే బేహేంద్రియాదివిళిష్ట 
మైన చెతన్యమఃను భోధించుచున్న ను, చేహేం, ది యాదిసం బంధ గంధళూన్య మై, నయం 
సృకాశమె, నిత్యమై, చి దూ,వమైయున్న త్య గాత్మను తాత్సర్యవృ త్రిచత శతి 
పాదించుచున్నది. ఈయర్సము నే “కదసి” అ నేవదద్వయమున్ను ప్రతి'పాదిం చుచున్న్న ది. థి \ కావున “త్వం” వదలక్ష్యా ర్థమునకును, “కదనసీ” యశేవాశ్యార్భ మునకును భేదమేలేదు. 
అనంగా బ్రహ్మోభిన్న మైన చిదాత్ర చే త్వంపద తాత్సర్భమః తోటి ప్రతి పొదించుచున్న దని 
యర్థము, ఇదిగాక ట్రహ్మఖిన్న ప్ర క్వ గాక్య స్వయావజ్ఞానము చేత సకలావిద్యానివృ త్తిరూవ 
మైన మోతీము ఫలమని “తస్యళావబేవ చిరన్న విమోశ్ష లే” (సదాత్మే తత్తజ్ఞానముకల 
వానికి మోతముకలుగుటకు శరీరపొతము వట స్తే విళంబము, . అనంతరము నిళంబముండ 
దని శతి (వృతి పౌదించ్లుచున్న దనిగాని భిన్నాత్త జ్ఞానము కలవానికి మోతముకలదని 
చెప్పియండలేదు. _ కావున వేదాంతమ నో వాక్యగత్ర “కనావామాిదివదమఃలు ఫలవంత 
మైన అభీన్నా తృస్వహాపబోధనమందు తాత్పర్యము కలినియున్నవిగాని నివ్భలఖిన్నా 
తృస్వరూవబోధనమందు తాత్పర్యము కలవికావని భావము, 

ఆవ, ఆలతినాత వివేక ముకలుగు టకు అన్వయవ్యతిశేకములను మజీయొుక విధ 
ముగా క్కూడా శ్రీభగవత్నాదులు సతి పౌదించియున్నా రని మాం దజియైదుళ్లోక్ము లకు 

_ లౌత్చ్సర్యమును తెవ్వుచున్నా (డు, =... 
i 
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. వాక్టి. అన్య చ్చాన్వయవ్యతి రేకోదాహరణమ్ యథా. 5లో 

దం-అ మణీయొక యన్వయవ్య లి శేకములయొక్క.. ఊప పొదనము చేయబడి 

నది, ఆది. ఎటులనంగా 'చెస్పెదము. 

తా, ఆత్తానాత్త్మ ని చేకముకొజుకు ్రీశంక రాచార్యులు శ్రూర్యోక్యాన్వయవ్యతి 

“చీకను లకంెకు నిఖిన్నములయిన యన్వయవ్యతి రే కములను ఉప దేళసావా సీ యందు 

ఊఆదహారించియున్నారు. వానిని ముందటి గాన్పించెదమని భావము. 

శ్లో “ఛిత్వా త్య శ్షేన హన్తేన స్వయం నాత్రా విశేస్య తే, 
తథా శస సన సంర్వేణ "యేన యేన విశేస్యతే, 2 ౨5 

దం=అ. ఛేదించి విడువ బడినహ స్త్వముచేత ఆక్క తా చెట్టు విశేషింవంబడదో,= 

ఆటులే చేనిదేనిచేత విశేషింవబశునో శేషించిన ఆయా సకలమువేతను విశ్మేషించం 

| బడదు. | 

ఈ, ఈలోకములో నొకపురుషుండు వా స్తములం కలిగియుండునపుశు . నుంచి 
తవా న్లములుకలవాం డనిగాని, కురూవపహా స్తములు గలవాండనిగాని వా_స్తములబే విశేషీంవం 

ఇడి వ్యవవారింవ: బశునో. ఆవాస్తములను ఛేదించినపిదవ అట్టు వ్యవవారింపంబడండు 

గా? అటులే ఈయాక యున్న వివేకములేని కాలమందు స్థూల దేవాగతములయిన 

శ్యోత్సాదీంద్రి దియములచేతను, సూత్మ దేవాగతములయిన నుఖదుఃఖక_ర్భృ త్వాదుల 

వేతను, నిశేషింవంబడి * నేను మంచి నేత్రములు కలవాండను, నేను నుఖవంఠుం డను”? 

ఆని ఈలాగు వ్యవహారింప( బడు చుండును గాని వివేకము గలిగినవీ దవ ఆలాగున విశేషింవం 

ఇడి వ్యవహరింపం బడ:దగనివాండని తాత్పర్యము. 

అవ. పీయీ'! కోత, త సేత శ్రనుఖదుఃఖాదుల చేత ఆత్మ నీల విశేషింపం బడదనంగా 

చో) త్రృనుఖదుఃఖాదు లవిష్ఫ చేత నారోకి ౦వంబడినందున మధ్యాభాకము లగుటవేత 

కు చేషించంబడదని చెప్పుచున్నాండు.. 

న్లో, “విశేషణ విదం సర్వం సాధ్షలంకరణం యథా, _ 

అవి ద్యాధ్య_స్తమతః సర్వం జ్ఞ జాత ఆత తృన్యసద్భ వేత్ . న ౨౩ 

ద౦=ఆ, ఈవిశేషణమంతయు ముం దియా భరరాముపశె అవిద్య చేత నారోపి౦ంవం 

ఇండినది, ఆందువల్ల నాత్మ 'తెలియంబడంగా షేదియంతయంు. మిథ్యయే యగును, 

తా, చేసముకంు విల తీణయమెన చిదాత్త తాను చేవామునందు తాదాత్తా భి 

కమానము చేసియంన్నందున చేసామునందు. సంబంధించియున్న మకుటకుండలాద్యాభరణ 

ఎులను తనయందు సంబంధించియున్నట్లు తలంచి నేను మకుటముకలవాండను, నేను 
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కుండలములు గలవా. డనని వ వ్య వనారిం చుచుంనును? దొ? ఇటులే స్థూలజేపానం బం నె. 

ల కరచరణాద్య వ వయవనములను నూ చేవాసంబంసములగు న నుఖదు! ఫ్రైాదులను తవ 2 ముని 

తలంచి నేను మంచి చేతులుకల వా౭డను. చేరు నుఖవంతుడనని వ్యవపారించును . సాల 

సూడ జేనాములయందు తాదాత్థ్యాఖిమానము. కనిగిత నందున  ఇసిస న హే ్యయు ్న జ 
న సరూ వజ్జానము కలుగకముందు కరగియుంమనును ఇ సా భాగ్య చ సానా ముత 

“అనాం బహాోనసీ? యనేస్వరూపయాథభాళ్ల ఫ్రీ నము  కళినినసిదన. నిం గండునని 

శాపము, 

ఆవ, 'దేహేం ది యాడదివి శేషములన్నియు నాత్మేయుంము 

యున్నందున ఛిన్నసా_స్తముపలె ఆర్త కు నో స 7. EE సములు గానం మున చది 

విశేషణళూన్యు. డని చెప్ప బనుచునా Bn 

న్లో | “తస్తా ట్ర న్ేన హా సన తుల్యం సకం వె 3 కషప, 
అనాత త్ర తేన తస్తాల్ ఫ్ ము Ex సకష్షవికోవ్ స” న్న 

దం_అ. మ ఆకా? 'అమువలన న నక మనని శేషణమలున్ను అనారు యగుట పతీ ఏ 

వం బడినవా _స్టముతోోటి సమానమైనది, mine చి o "షః :డైనఆక, LEN జే మణ 

ములవేతను విడువంబడినవాండు. 

ఆవ, ఆత త్రన్టరూవ వమును నిశ్చయించి చూస్పుచు న RE Pr 

న్లో గ జ్ఞ "రై వాళ్లా సదా గ్రాహ సయ మ్స స సేవల iy 

అహమిత్యపి యద్దా, హొం sig TON పీ తగ, వే pg # 

(wr 

దం, ఆరియం బడు దానిని వ$త్య్య.. చి rhb జ Rs స My న 

ఆత్మ యని యెవ్వుడున్ను గ్ర, హీంవవలయూును, 'ఆఅహద్ చేను ఆన్ని పొంద; ఓ పంటి టి 

వీదికలదో అదియును త్య పూ నముతోటి నమాన "మొనసి, 

౪", జూం ది Fat ge RE సు! ద్రీయా దులు ఇ Ww స్థయందున నము చతుః! 
నుషుప్తులయందు వ్ర, కాళించనందున ఆఅనాల్రలని వెచ్చందిగియ కక్ 

అన్నది, ద wn డి యమ కుం 

మొక్క భావాఖావములను వ్రశాశంపం వేయుచు సర్వా Mn 'జేకరూవ 
భాసించునట్టి యేవైళన్యముకలదో ఆ వైశన్యమే యాత్ర; స్వరూప 

అని గ గ్రహింవ బడుచున్న అవాం కారమున్నో ఫిన్నహ స్ట సము 

కాదో, ఆలాగున నే యాత త్యధర్థ ము కదు, కనుక | ఆడ స్వరూ 

స్రాణబుద్ధ వాం కారాప్సి 'సర్వవిశేషరహిత మె," 

చిద్రూవమె యుండునడి యని భొవము. 
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ఆవ, ఈ ప కారము దేహం, ది యాదులు న్య భిచారు ల్రైయున్నందున ఆత విశే 

నణములు శకావనిణెప్సి దృళ్యములై నందుననున్న ఆశ్ష్మ్యవిశేషణములు కావని చెవ్వు 
చున్నారు, తాం 

న్లో, 'చృక్యిత్వా దహ మిల్యేష నాత్త థ రో ఫఘుటాదివత్ , ల 

తథాన్వె వ్ర వ్రత్యయా శే "వేయా దోషాళ్చా తామలోవ్యాతః 90 

దం..ఆ, “ఆవాంి” అనిచెన్సం బడురున్న ఆహాం కారమున్ను దృశ్య మెయున్న ౦దున 

భుటముమొదలగుదానివలె ఆక్క ధర ము'కాదు. అటులే ఇతరములగునుఖదుఃఖొ దులున్ను 

రాన జ్వేషిదిదోషములున్ను రియ. దగినవి, అందువలన ఆత్మ నిర ర్మలుండు, 

_ తొ. “ఆసూరి శబ్ద్బవాచ్య మై యున్న ఆవా3 కారము కుటాదులవశె దృశ్యమె 

యున్నందున ఆత్మధర్మములు కాచేరఫు. ఇదిగాక అవాంకారపరిణామము'లైన నుఖాదు 

లున్ను రాగ జ్వేషాదులున్ను దృశ్యముశైనందున ఆత్ర త్యథర నులు కావనియే తెలియవల 

యుంనో. ఈవ్ర, కార మాత్మ సకలధర ర శూన్య: డైనందున  నిక్యనిర లుండని యెయుంగునది 

యని భావము. 

అవ. “ఉఊపవదేశసావా స్త్రీలోని 'తత్త ఏమనీ” వ్రృకరణ మందు భగవత్పాదులు 

రకం నా యము టై కోజీక రంప రమేము చెప్పినయర్థమునే కొన్ని ఖోకనులతో ప్రతి 

పొదించియున్నా రని మరల చూవించుచున్నా (డు, బజన 

వాక్య. సర్వన్యా రకాపసం గృ హః. ౨% 

_ దం.అ. నకలమైన న్యాయమనయొక్క సంగ్రవాము చేయంబడినది. 

తా, శృీభోగవత్సాదులు నూర ంథమునందు ప్ర, తి పొనిం చినయుక్తులను అన్ని 

టిని సరగ హంబి కొన్ని శ్లోక' ములలో సిమిడ్భియున్నారు. వానిని చూపీంచెదమని 

భావము 

నో “నిత్య ము_క్ట _కృత్వ విజ్ఞానం వాక్యాద్భవతి నాన్యతః, 
Cn | 

వా శ్యార్గసాన్టిపి విజ్ఞానం పదార్థస నృృతిపూర్వకమ్. 0 రేం 

దం-అ. నిత్యముక్తుండ నచేజ్ఞానము దోక్యమువలన కలంగు చున్న ది, మఆియొక 
దానివలన కలుగదు. నా న్యా న్టముయొక్కబ్ధైనను, ప దార్థణ్ఞానము పూర్వమందు కలదై 

యుండును. 

న్లో, “అన్వయవ్యతిరేశాభ్యాం వదా ర్ధః స్మర్యతే ధు భు వమ్, 

అ ఏవం నిర్దుఃఖమాళ్తాన నుక్రియం వ ప్రతివద్య తే. ౧. 29 

'దం-అ. వదారము అన్నయన్యతిశేకముల చేళి తెలియ(జడును. ఇది సత్యము, 

ఈవిధముగా దుఃఖిరహిత మై డ్రియాశూన్య మైన ఆక ను శతెలియుచున్నా(డు, 

త 
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qs sD జ్, 9 కనన జా. 3 గో జిత్ నో సదేవేజ ఫది వా సభ వ్రనూ సుర్ 

దశమ _స్ప్వమపత్వస్తా ద్య ఖైనం ప్రత్యే గాత్కేని. 

దంంఅ. “దశమ న రమసి” యనే ఈ వాక్యమువలన య్ వ్ర, కార మో 

[యీ ప్రత్యగాత్ర్రయందు య థార్థజ్ఞానము “సచేవసో మ్యేద మృగ ఆసీత్ ” 

కృములవలన మిగుల విశద్వమైనది యగును ల 

తా, నేను ఆవిద్యాదిదోషములవల్ల సర్వదా దిము_క్ట మై యున్న క్ 

యఖండజ్ఞానము “త త్త మస్యాది వాక్య ములవలన కలుగవలయునేగాని ము 

ధనమువలన కలుగదు. “త క్త సమస్యాదివా క్యా ర్థముశు తెియుటకు గాను 

“త్వం పదార్థమును విశదము తెలిసీకొనవలయును. పూర్చో _క్షములయిన అవని 

శేకములనో వర్యాలోచనచేయుటచే పదార్థము నిశ్చయముగా 'తెలియం బడ 

ముందుగా నన్గయ వ్యతి రేకములను విచారించి “త్వం” వదార్థము చ౭కీంగి పదక 

క్రానమును సంపాదించుకొని మున్నపుకును:డు సర్వదుఃఖవినిరు కమె, సర 
యనా 

గంధకూన్య మె, అఖం దైకరసమె,పరివూర్జ మై యున్న (నృత్య గాత్యను వృత వ్ 

యంగలుడు. 'న'జేవసోమ్యేదమ, గ ఆసీత్” అనేవాక్యమువల్ల స్వజాతీయ 
గ్ UU య 

టో చః అ ae a) అల స స్వగత భేద హెతమని సత్యం క్లానమనంతం బ్ర హ్హ అచేవాక్యమువల్ల సచ్చి'బాః 

పరిపూర్జృమని ప్రతి పొదింపబనుచున్న భరృబృహ్మాను సదాచార్యులు ఎవ్వుడు 

మసీ” యనువాక్యము నువదేశించి “నీచే యా ద్రెహ్హవు” ఆని బోధించునో ఆబ, 

ర్థనిశ్చయజ్ఞానముకల వానికి పూరోో క్షవత్యగాళ్యస్వరూవసాక్రూత్కారము ! 

ఆది ఎట్టు కలుగునన*దశమ_స్త ్వమసీ యనువాక్యమును ఆ వ్లపురుమవు: డంవ జేశిం 

చేను వదియవవాండన చే జ్ఞైనము ఎటువలఠె కలుగునో అటువశె కలుగునని ఇ 

వాక్య. వీశావన్న స్యోదాహరణమ్, 
దం-ఆ. “పీక్షూవన్నవ్య” అశుక్లోకమున కుదావారణము చెవ్నంబశునో. 
తా. మూండవయ ధ్యాయమున “ఏీక్షూవన్న స్యకోస్మీతి యను ౫౩వ 

చేత నేయర్థమును మేము చెపి ముంటి"మోనవసంఖ్యావా తజాన?' అనోద్న పూ 
As 5. 9 | లల క ఎట్ చూపి అవవికద్వయో ప్యేవం” ఆని దాక్టాంతికమును నిరూపించి జఒర-౬౫ి శ 

'వేక్ర చేయర్థమును నిరూకించియుంటి మూ . ఆయర్థమున్ను స్వకపోలకల్సి తవ 
or 4 ' 

థి (శ్రీశంకరభనవత్చాదులచే కు తి పొదించంబడియే యున్న ది. ఆయాచార్య వచ 
ఇచ్చట ఉఊదవాగించెదముని భావము, 

{¢ , ద టలు... . ర “అల నో నవబుద్ధ ్యపహ+ రాద్ధి స్యా త్తానం దశస్రూరణమ్ 
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అపళ౯ జ్ఞాతుమే వెచ్చేత్ స్వమాళత్షానం జనస్సథా,” 86 

దంంఆ. మనుష్యుండు తొమిదిమందిమి మేము అనే క్షనము వేత నాకర్షిందంబ 

డియున్నందున వదియ పసం ఖ్యనో పారించుచున్న కనస్వరావ వమును మూడనివాండై 

తనస్వరూవమును తెలిసికొన ఇచ్చయించచే ఇచ్భయించును. ఆటువ లె సే, 

న్, “అవిద్యా బద్ధ చముష్ట్యాత్. కావమూవ 'స్పాతధ్ధిః సదా, 

వివి కం దృశిమాత్రానం "నేవు తే దశమం యథా”. 3౫ 

దం-అ, 'ఆజ్ఞానముచేక కట్టబడిన చేత్సము (బుద్ధి కలవాఃడెనందున యొబ్వు 

డున్ను విషయాభిలావ చేత నవవారింపంబడినచి త్తముకలవాం డై విలక్షణ మైయుండి జ్ఞాన 

రూవమైనయాత్మ ను వదియవవానివ తె చూడంజూలండు, 

తా, ఒ కానొకపురుషు: డు తొను పదియవ వాండైనను తనతోళూడా తోొమ్మిదిమం 

దెని లెక్కించుచు తానున్ను ఆతోమ్మిదిమ౦దిలో నంకర్భవిం దియున్న ట్లు తలంచి, తాను 

ఆ తోమ్మదిమందిక౦ క జీటుగానుండి వదియవవాండైనను తన్ను తా ఇిఅుంగక వదియవ 

వానికి శెజుంగుటకు యత్ని ంచును. అటులే ఈపురువుండు ఆజ్ఞానలిరోహి తమైన న్వస్వు 

భూ జ్ఞానముకల వాండై యున్నందున చాహ్యావిషయములయందు వ్యాపించుచి త్త తముకల 

వాండైయుండి సర్వవిషయములకం యె ఫ్న్న మై విర్ణానవున మైయున్న స్వన్వరూవమునే 

"తెలియ నేరకయుంండును అని భావము. 

అవ, ఉూత్తరక్లోకముల కవతారికను చేయుచున్నాందు-. 

వాక. సోబయమేవ మవి ద్యావటలావగుంశిత దృష్టిస్స్పళా 

క థముళ్రావ్యత వత్య్వాహ. . ౨౭. 

దం*౪. ఈపురువుండు .ఈవ, కారము అజ్ఞానదోవముచేత నాఇ్బాదిం పం బడిన 

దృష్టికలవా: డైయంండి మేప్ర, కారము లేవనె త్తంబకునో చెప్పుచున్నాండు.. 

తొ. అజ్ఞానము చేత దృఢముగా నాచ్చాదింపంబడియుండిన సమ్యక్ దర్శనము 

కలవాండుగదా ముముత్రువు? ఇట్టి ముముక్రువునకు అజ్ఞానమును నిన రింపంజేసీ సమ్యక్ 

దర్శనమును ఆవిర్భవిం పం చేయునట్టి సాధనములు శాస్త్రాచార్యోవ దేశము లేగదా? ఈశా 
భి 

wt ఆభ రె oP వతం యు Pe ఇదో y ప్రా, చాద్యోవ చేశాదులు సత్యములా? లేక అనత్యములా? సత్యములై నచో నాత్యయొ 

కు అక్వితీయత్ర్వ్వ ము బాధించంబడును.' ఆత క్ర భిన్న ములై యున్న వన్ని యు మిథ్య లై యం 

డినగదా ఆత్మ అద్వితీయ మెయుందును. లేక్క అనత్యములనినచో య థార్థజ్టూనమును 

పుట్టింప చేరవు. కావున ముముత్వువు వీలాగున ఆపిద్యానివృ త్తిరార్యకనముగా సమ్యక్ 

జ్ఞానమునొంది నంసారసాగరమును ' తరించు ననోశంకను సరివారించెదనుని భావము, 
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శ్లో యథా స్వాపనిమి శ్రేన స్వవ్న దృక్చ (తిబోధితు 

కరణం కర్మ కర్తారం స్వాన్నం నై వేవ త స్వతః, 3౬ 
అనాత్మజ్ఞ స్ట్రఖై వాయం సమ్యక్ను) త్వా వబోధితః, 
గురుళాస్త్రం తథా మూఢం స్వాత్త్మనోఒన్యం నపళ్యతి. ౩౭ 

దం-౪- స్వవ్నమునుజూచువాండు న్వవ్నదృష్ట్రములె న చోరాదినిమి త్రములచేశ్ర 

మేలుకొలువంబడినవాం డై స్వవ్నమందు చూడంబడినసావననమును, శ్రీయను, కరన 
స్వయముగా (నెటువలె చూడనే చూడండో, (3౬) అటువలెే ఆత్మ జ్ఞానము లేని 
ఈపురుషువడున్ను శ్రరివేక చక్కగా శోధింవంబడిన వాం డై తనకంశం భిన్న మెనగురు 
వును శాస్త్రమును, ఆలాగుననే అజ్ఞానినిన్ని చూడనేచూడండు. (32) 

తా. కలోకములో స్వవ్న మునుజూ దువాండు తనస్వవ్న మందు తనయొక్క 

ఆజ్ఞానముచేత కల్పింవంబడిన చోరవ్యా్యఘ్ర,దులనుచూచి అందువల్ల పుట్ర్టినథ యము 

చేత మేలుకొనినవాండై స్వవ్న దచశయందు స్వాజ్ఞానకల్సి తము లై తనకం కు ఫీన్న మాలై 
యున్న చోరబవ్యా ఘా దులను చూడండుగ దా? అటువ తెచే అనాద్యజ్ఞానని ద్రాాపరవళం 
యున్న పురుషం శున్ను స్వాజ్ఞానకల్చి తము'లై యున్న శాస్త్రాచార్యు లవలనంబుట్టినక_ త్ల 
జ్ఞానము చేత తాను పరృబ్బవామేనని యెజింగినవాందై ఆజ్ఞనదళయెందు తనకం కె భిన్న 
ములుగా కనువడుచున్న కాస్ర్రాచార్యులను చూడ శేరండు.శ్రు త్యాచార్యాదు లవిద్యాకల్పి 
తములైనందున బృ హ్మావ్వితీయత్వమునకు వోని లేదు, అజ్ఞానకల్పితము లై న చోరవ్యా మూ 
దులవేకకూజా వ్రబోధము కలుగు చున్నందున ఆజ్ఞానక ల్సి తజాస్త్రాచార్యో వ బేశములవేత్ర 
కూడా తత్త్టజ్ఞానము కలుగుటకు విరోధము కలుగదని భావము. 

ఆన. ఓయీ! మిథ్యా భూకశాస్త్రాచారోోవ దేశముల చేత రత్త గజ్టానోత్ప త్తి కలు 
గునుగాక్క అయినను చ,వంచముకంకెం ఫిన్నము?గా బ్రా బోధింవంబడు నా? లేక, 
ఆభిన్న ముగా బోదింభంబశుచా? భిన్న ముగా బోేధింవంబడుననిన-చో నై ర్షితమునకు 
వరుద్ధము. ఆభిన్నము గా బోధింపంబడునన్న చో బ్రవ్వాకు సృవృపంచత్వమం సీదించుకు. ట్రక్కు నివ్వికుచమనినదా.. మానిద్ధాయము. క్ర ర్య చున్నాడు, 

అవల హో జ వ్ల మల షో 
ళు 

| 

వ క్ట. స కిం సకలసంసార వ వివి క మా'తానం వాక్యాత్స) wmf) తివద్యత ఉత నేల్రీరి. 
9౮ 

చం కుఠున రి య! 
. 

క ఆవురుషుండు వాక్ళమువల్ల సకలమైన్మవవంచము సంసారముకంటే వి , 
. 

భిన్నవిలమీణ మైన యాత్త ను తెలిసికొనునా? లేక, 'తెలిసీకొనంజాలండా? 
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క శ్ర ఏమాది వాక్యమువల్ల తెలియయబడే బృవ్శాన్వరూపము సకల వ్రవంచ 

''అభిన్నమా? ఉభయ వవీములయందును దోహములుకలపు. కావున వాక్య 

న్వరూవృవృతివ ర్తి కలుగ చేరదని భావము, 

సద్దాం తవాది "ఈయాతేవమునకు వరిపోగమును జెవ్ప్వ్వచున్నా (శు, ౬. 
' | | అధ నొ అపాం లే “శ్వ గ్రే ళ్ రి గ నో అత, (బూమః కూటస్థావగతిను ఇత్ర శెషత్యా[ 

కావ క్. ౨౯ 

దీనియందు చెప్పుచున్నాము, జ్ఞానము కూటస్థమైన ఆత్తస్వరూపము 

'తా_రముమ్మాత్రమే శేషముగా గలిగియున్నందున వాక్యమువల్ల బ్రహ్మా 

త్త కలుగునని “శేషము. 

కత్త పమస్వా”ది వాక్యము వల్ల బ్రవ్యాస్వయావజ్ఞు వజానము -తెలియంకేయ్యా 

రకము కేవల నిర్విశేషమెన బవాస్వరూవమును మా తేము అవలంబించి 

ఆ బవ్యస్వరూవము (వృపంచభిన్నమునే అంభఛమును గాని, (వృవంబాభిన్న 

) గాని -ఆవలంబించియుండదు గనుక ఫారో _కదోషములు వ్ర కించ 

*యిర్ట్ మునే దృష్టం తే సహీత ముగా చెపు చున్నా 6, ఆ 

'త' ఆహా. | 3 

ఆందువల్ల చెవు వచున్నాండు. 

"వసాననిష్లః స్యా ద్దండసర్పో యథా తథా, . 
వగతినిష్టం సా చ్వాకా జై జగదసంవాయ పము. విరా 

© 
దండమునందు కల్పింవంబడినన సర్పము యెటున తె దండగూ వము గా వర్య 

థి గా నుండునో ఆటువతెనే వ ప్రవంచముళ్ను వాక్యమువల్ల నిన్సంశయ 

కమే అవధిగా కలదై యుండును, 

డసుందు కల్పింపంబడినసర్పము అజ్ఞానదశయందు | వ్రశాశించుచున్నను 

ండమ్మాత్ర ముగా (వ, కాళించును, అట్టి కాలమందు ఆదండము కల్చిత్ర 

స్నైమనిగాని, అభిన్నమనిగాని యుళ్లైఖంవంబడదు. అటులే ఈద్భృళ్య 

చ్చి యనిషయాది వ, వంచము వరమాత్తయందు కల్ఫీంవః బడి ఆజ్ఞానదశ 

'చుచున్నను జ్ఞానడళశయందు నిత్యచిన్తా త్ర, త'మెన పరమాత్త త్యమా త్రమే 

చ్చట ప్ర వ వంతము ఫిన్న ముగ గాని, ఆభిన్న ముగ గాని ఉ్లేభంపంబడ 
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ఆవ, చెక్పినయర్థమునందు కారణమును ప్రశ్న చేయుచున్నా(శు.- 
వాక్య. కుత ఏతేక్ z = 

దం=అ. ఇది ఎందువలన? 

'తర్త మస్యా'ది వాక్యజన్య మైనజ్ఞానము నిత్య చైతన్య బ్రవ్ణాన్వయాబమ్బూ 
మునందు నిష్థగలిగి యుండును గాని (వృవంచభావాభావములయందు నిష్ట్రకలిగియయుం 
దనుట ేమనిమి శ్రమని భావము. 

ఊత్తరమును చెప్పుచున్నాడు, 

దం-అ, ఎందువల్ల నం కే, 

న్లో, సకన్నితి యదా హావ ్చాః వ వత్త క్త మజ మవ్వయమ్, 
. అపు ర్యా నవరానంతం తోమా తదువలత్యు తే, వజ 

దం-అ. “వళ్ళ్యక్ ” అను శ్రుతి వ చత్యయగా,వమై, జన్మ విహీనమె ;వినాశరహిత మె 
వ్రార్యావరవ వకిచ్చిన్న రూపమైన మయా త్మ స్వరూవమును పెద్దగా బోధిం జెనో ఆయాత్త 
స్వరూపమే “త్వం” శబ్దము వేత లక్షం బడుచున్నది. 

తా, “యె దై కతం నవళ్యతి వళ్య నె స్ కన్న వళ్యతి న హి హీ దృష్ట రమే విజ 
రిలోపో విద్యతే క౭వినాశ్రిత్వా న్న తు తద్వితీయమ స్తీ స్తే తతో౭న్యద్విభ క్షం వేల్ ” 
ఇత్యాడి శ్రుతులు నుమ వ్రీయందు ఆత క్మేస్వరూబము జనాది'భావని'కారనములు లేనిదనిన్ని , 
సర్వాంకరమనిన్ని , నిత్యజ్ఞానస్వరూ పమని నిన్ని, అఖండేెకరన సమనిన్ని చతిపాదించుచు 
న్నవి. ఈయాత స తృస్వరూవము నే “క్షేంిపదము తాక్సర్యముతోో బోధించుచున్న ది. "కాన 
ఆత రృస్వరూవముకం కొ భిన్న మెన దై వక్క కంచము అవిద్యా క ల్పీతమైనందున ఆత్మన్వ రూజు వజ్జానముచే శ్ర ఠ నళించునవ్వుడు ఆత క్యమాత్రావళిస్ట్రమై నళించును, గనుక తత్త వజ నము అక తృమాత్రావలం బమైయండును అని భావము, 

అవ. సకలా షక వ చ్రవంచకూన్య మైన ఆత త్త వస్తువు నువు క్రిదకయందు అవ, య త్నముగానే వ (వ, కాళించుచుండంగా*త్ర శ్ర మస్యా?ః దివాక్యజన్య జ్ఞానము తోటి (వ యోజన మేమి? అట్టిక్ఞానముశేకణే ఆక కృనస్వరూవము సిద్ధించుచున్న నిదా? యని శంకించుకొగు జరిన వరమును. చెప్పుచున్నాడు... 

వాక్య. తత్ర _తపమస్యాది వాకోత్ల విజ నేనైన బాధ్య లే, “౩౩ ద౦ఎఅ. త్ర కీ వ్రమస్యాగ దివాక్యమువల్ల పుట్రినవిజ్ఞానము చేశ బాధించు బడును. తా, అజ్ఞానము జ్ఞానము వేత సే నివ _రింవంజేయంబడును గాని స్వయముగా నివ నా 

EEE 
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_ర్జింపదు. కావున దై ప్రత వ వంచకల్ప నాకారణ మైన అవిద్య నివ ర్రించుటకు “తత 

యుస్య్యా”ది వాక్య జన్య జ్ఞానము అెపేకీ తమెయున్న దని భానము, 

అవ, పీంయా! అజ్ఞాననివృ త్తి త్రి “తత్త రమస్యా”దివాక్య జన్యవిజ్ఞానము చేత నే కలిగే 

ఆమొడల, నుమ ప్రిదళయందు నికి శేషమైన ఆత్మ వస్తువు సీద్ధించునని “నతు తద్వితీయమ సి” 

యహాన్నుశ్రుతి యేలాగున వెవ్వుచున్నదని శంకింపంగా పరిహోరమున వెన వ్వుచున్నా డుం. 

వాక్య. యస్తాత్ . 

చదరింఆ, ఎందువల్ల నన: గా, 

నో, అస్తాన్యదషరం రూవం నా స్తీల్వేవ నిథాస్య తే, 

అన్యథా గ హణాభాబా ద్భీజం తత్పవ్నబోధరయోః. రం 

లే 

U3 = బై 

_ దం-అం నుమ క్రిదశయందు దై ్వ్వతవస్తు గృవాణము లేనందువల్ల ఈయాత వస్తు 

వుకంశు మజియొకవస్తువు వీదికలదో అది దప శ్రుతివేత నిరూవింవం బముచున్నది. 

చె ్వ్వకప్రవంచమును. తెలియకపోవుటయనే _ఆయిజ్ఞానమా స్వవ్నజాగగాళలకు కార 

అ మె యున్నది. 
మొలలు 

తొ, సుమ ప్రీయందు నుటవటాదివస్తుడూవమైన టై ప్రతృవృ వ వంచము చగుపాందం 

ఇఅుండెకక యున్నందున ఆత్త్మస్వరూవముకంయె భీన్న మైన వస్తుజాతములేదని “న తు తద్వి 
93 జ శన, రాం జ తీయను థి యనేశ్రు తి సృతిపాదించుచున్న దిగాని బై ప్రత వస్తు పతితికి “న్ రణామైన 

ఊూజ్ఞానముకూడా "లేదని శు తిపొదిం చినదికాదు. సుషు _క్రీదళయం దజ్ఞానముకూడా లేట్ 

ను ెవ్వునెడల మరల స్వవ్నము జ్యాగృత లేకపోవలసీయుం డును గనుక స్వవ్నజ్యాగ్య తల 

ఊపనన వాటియందు కనువడు.ై. సతబ్రసంచమనకును కారణమైన అజ్ఞానము సుమ ్ షిదశ 
యందున్న దని యంగీక రించవలయును, ఆయజ్ఞాననివ రికొఆకుత త త్త్వమస్యా” దివాక్యజన్య 

జ్ఞానము అెపీశ్నీ తమై యున్న స్ట దనిభావము, 

వాక. అస్యార్థస్య దృఢిమ్న ఉదాహారలణాన్. 2% 
దం౦=ఎఅం ఈయర్థముయొక్కు దార ర్ల గ్రముకొ ఆకు ఉదావారణము చెద్చంబడున్ను 

తా, వాక్య శ్రవణము కలిగినగానో అజ్ఞానము నివర్సింవదు. గనుక నుష ప్టిదశ 

నాందు ఆక్ఞాననివృ త్తి కలుగదని మేము. శెష్షి వ్పనవిషయ మున శీ శ్పీగొడపాదాచార్యుల 
నారాన్నో ద్రతిపాదించియుంన్నారు. వారియొక్క_కోరికను ఉదవారించెదమాని భావము, 

. “కా ఛే శ “కార్యశారణబణ్థా చ్యా వేళ్ళ విశ్వ అెజసా, 
ప్రా జో కారణబద్ధస్తు జా తా "ర ఈం ర్ం ఏ ర్వ న సిధ్యతః- రణ 
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దం-అఆ, విశ్వుండున్ను కెజనుందున్ను అార్యాకునశారకాళ్ఞైనమలనేక బ్య బదు. 

యున్నారని ఇచ్భయింపంబడుచున్నారు. స్తై హజ్ఞాండు కారణాజ్ఞానము చేతనే బన్టుటైయల= 

న్నాండు. తురీయునియం దీరెండును సిద్ధిచవు. ల 

తా. విశ్వుండనంగా జాగ దవస్థలోనుండు జీవుడు, _తెజసుండనం7ా స్వష్నావళ్హు 

నున్న బీవుండు. వీరిద్దజున్ను అణేకదిధ భేద ప్రపంచమును కల్పించి వ్ర, కాళింవలకేయు చం 

న్న విశేపొజ్జానము చేతను, చిదాత కృస్వరూవము నావరించి (వ, కాళింపకండా చేయుచూ 

న్న ఆవరణాళ్ఞానముచేశను, ఈశంటిచేతను ఆ వరింపం బడియున్నారు. ప్రాక్షుండనం7గా 

నుమ ప్రిదశయందుండు జీవుడు. ఇతండు ఆవరణాజ్ఞానము చేత చే చావరంబడియుం 

న్నా౭డు. కావుననే సుషుప్రిదళయందు ఆత్త స్వరూపము యథార్థముగా వ్రృకాశింవక 

పోవుటమూత్ర, మే గాని నానావిధప్రవంచము వ్రకాళించుట లేదు. తురీయు౭డన 7౯ 

“రత్త ౧మస్యా”ది వేదాంత వాక్య శ పూంము చేత న్వస్వరూ పయాథార్థ బ్రక్షానము చెలకింగినో 

జీవుడు. అతనికి విమే పొజ్జానము ఆవరణాజ్ఞానము ఈశెండున్ను సంభవించవని 

భావము. 

అవ. తురీయస్వరూపము సిద్ధిం ంచే వ కారమును చెప్పుచున్నారు. 

న్లో, “అన్యథా గృహ్నతః స్వప్న నిద్రా, తృత్త్వమజానత3; 
విపర్యాసె తరౌరాః టీకే తురీయం పదమశ్ను తే.” 2 

ద6=అ. వివరీతముగా గ్ర, పొంచుచుండ: 7౧ స్వప్నము సంఛవించునో. స్వరూ 

వము “నెిఖుంగకయుండంగా సుష ప్రి సంభ నించును, ఈశింటియొ క్క.వివర్భ్ణయ మం 

త్రయము నొందుచుండంగా తురీయస్వయావను పొందంబడును, 

తా, స్వవ్నజ్శాగ్యద్ద దశలయందు స్వరూవము చెటుంగకపోవడమే గాక, ఐవరీ ఆకా 

గ్థములను గహించుచుండును. అట్టిదళయం చే న్వచ్న జాగ రణములు కలంగుచుండునన = 

నుమ వ్రియంద్దు ని విపరీ తార్థమును గ్రహించక స్వరూవ వముమాత్ర ము (గృ హింవం బడక 

నుండును. ఇట్టిసమయమందు న సుష క్తి పక లిగియుండును, విపరీతార్డే ( గ గ్రవాణస్వరూ పాగ గబా 

అణములనే అజ్ఞానములంరెండున్ను త _శ్ర్వజ్ఞానములులెండున్ను క త్త పక్షానముచే నశించు. 

నచో తురీయమైన నిష్క_ళంకాత స్వరూవము వ్రకాళించునని భావము, 

వాక్య. తథా భగవక్చాదీయ ముదాహరణమ్. 3 

దరి=ఆ. ఆవ,కారమే శంక రభ గవత్చాదులవారి సంబంధమైన _ ఉదావాత @, 

కా. క్రీగాడపాదాచార్యలున్నూక్రమేశాదు నుషుక్తియందు. బీళాజ్ఞానముఆ 
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చునని చెప్పనది. వారియభిప్రాయము ననుసరించిదో మున్న శీ శంకరాఇార్యులనారున్ను 

ఇప్పయున్నారు. నారివదనను నుదొజారించి చూపెదమని భావము, 

శ్లో. సుషుప్తాఖ్యం తమోఒజ్ఞానం ఏజం స్వవ్న ప్ర వ బోధయః, 

స్వాత్మ బోధ ప్రదగ్గం స్యా ద్భ్బీజం దగ్ధం యశౌభవమ్. ౪౩ 

'దం=అ, న్వద్నజాగరణిములకు కారణ'"మె ప్ ప్రమని, తమస్పని, అజ్ఞానమని 

చృవహ౦ంపం బడుచున్న మూూలావిద్య స్వ స్వరూ పజ్ఞానము చేత దహింవం బడిన దై, సపైంపం 

బడినవి త్రనమువ'లె మరల సంసారో త్పొదనము లేనిది యగును 

తా, సుషు ప్రమని, అజ్ఞానమలి, తమస్సని చెవ్చంబడు చున్న అజ్ఞానము స్వవ్నజా 

గరణములను కలంగం జేసీ వాటియందు నానావిధ జె చై రతవచార్థములనుచూవించుచు చానా 

విధనుఖదుఃఖానుభ వరూవమయిన సంసారమునకు కారణమైయుండును. ఇట్టి యజ్ఞూనము 

ఆత క త్త రజ్టానము చేత నశించినచో ఆగ్ని దగ్ధమైన చణకాదిబీజము మరల అంకురమును 

పుట్టేంచ లేనట్టు సంసారమును మరల (పృ న_ర్టింప వంజేయశేరదు. అనిభావము. ఈన్లోకము 

లోని నుష ప్రి కి వశ్రయందు అజ్ఞానము కలదనీన్ని, ఆది స్వప్న జాగరణములకు కారణమని . 

న్ని, ఆత్మతత్త త్త పజ్ఞానము చేత నశింపం జే యంబ కుననిన్ని చెప్పల డియన్నంి 

శ్లో. ఏనం గొడై నావిడైర్నః పూజై స్ట్ రర్భః వ్రభాషితు 

అజ్ఞానమా త్రో పాధిః వ.  లిళ౪ 

దంచ, ఈ ప, వాసము మాకు వూజ్యాలై న ఇకాడ పాదులవారిచేతను, ద్ర విడచే 

శోత్ప్సన్నులగు శ్రీ శ్రీళంక రభగవత్చా దుల చేతను ఈ యర్థము -ని స్తరము గా భాషింప పడినది. 

ఆయర్థ మెద్దియనంగా వరమాత్త ఆజ్ఞానముమ్నా క్ర ముపాధిగాంగలవాంకై, అనాంకారాది " 

దృశ్య ప్ర భంచమునరు సకిరు జీవుండని వ్యవహరం పంబదుచున్నాండనుట. 

తా, నచ్చి దానం దాద్వితీయుం డైన వరమేశ్వరుం డే ఆనాద్యజ్ఞానము చేత జీవ 

త్వమునొంది అహం౦కారాదిదృళ్య వృ వంచమునకు సామిమైయున్నాండని మేము శెస్పిన 

యర్థమును మాకు గురువులైన శ్రీగౌడ పౌదస్వామివారున్ను, శ్రీ శంకరులవారున్ను వక 

కంఠ్యముగా మూండూక్యకారకలయందుకు ఉపచేశసావాస్రీ నీ యందును ప్రతిపాదించి 

యున్నా రని భావము, oo 

అవ. పీయా! “కను ఆసీలో 'ఆసీ దిడం క మోభూకంి అని శు శ్రే తిన స్మృతుల 

యందు వ్రసీద్ధమైయంండి జనత్కారణమెన అజ్ఞానము బరమేశ్వరునియొక్క_ శక్తిగా 

" నున్నందునప పర మేశ్వరునికం' యఖిన్నముగనచా. యున్నది. ఇట్టి యజ్ఞానము జ్ఞానము 

వే నివ గ్థించునని నీలాగున చెప వచ్చు నే శంకను పరహారించుచున్నా(డు. జాలా 
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వాక్య. తత్రాన్యథాగ, గ హణవత్ అన్యథా గృ గహణవీజనుగ 

హణమవి అనాత భర వె త్యాహ. 3 ౭ 
దం_౪. ఆందులో 'విబరీకళ్డాన మువశే ఏబరీ తజ్ఞాన మునకు కారణయమైయః 

క్థానమన్ను అనాత స స్వభావమే నని చెప్పుచున్నా (డు, 

తొ, స్వవ్న జాగ రణములయందు నానావిధ శేదములను చూపించుచున్న విక 

జ్ఞానమున్ను నానా+విథ భేదములున్నే ఎట్టు ఆతృస్వరూవముకం యొ బహిర్భూ తవ 

యున్నవో, అటులే విపరీతజ్ఞానమునకు కారణమై యున్న మూలా జ్ఞానమున్ను ఆత్ర 

రూపముకంయె బహిర్భూశమై యున్నదని ఊఉ త్తరశ్లోకములో వెవ్చంబడునని భావ 

న్లో, వదం జ్ఞానమహం జ్ఞాతా జై శేయమేతదితి తృయమ్, 

యోజవికారో విజానాతి వ కరాగేవాస్య త్త త్రమః. డ్: 
దం-అ. “ఇది యని వెప్పంబగడునది జ్ఞానము; “చేను” ఆని ఇెచ్చంబడునది జ్జ 

“ఇది' యని చెప్ప(బడునది జ్లేయము, ఈమూంటీని నిర్వి కారుం డైన ఎవ్వందు (ఏచిచా 

తెలిసికొనుచున్నా (డో, ఈచిదాక్త కు ఆ అజ్ఞానము బహిర్భూతమైన దే యగును, 
_ శా. బైశృళ్దైనక్టేయములనే శ్రి తి పుటిని నిర్వ కారుండైన నీచిదాత్త “తెలిసీకొనో 

న్నా(డో, అట్లిచిదాత్ల కో జగర్బీ జమైన ఆజ్ఞానము బహిర్భూక మైయున్న దిగాని ఆ; 

ళ్భ్చూతమై యున్నదిగాదు. కావున చే బహిరూ కములు జ్ఞాత క్షేయాదులు, ఆక్క జ 

ముచే నివ రించునటుల ఈయ జ్తానమున్ను ఆత్త జాన ముచేత్ర నివ ర్లీంచును, అజ్ఞాన 

దృశ్యమె ' జడ మె. యున్నందున ఆత్త కంశెం బహిర్మూ తమని యెజుంగునది. ఇట్టి య 

"నమ్ము, వర మేశ్వ రాధీనన కా కప కాశములు కల దెనందున వరమేశ్వరశ క్రి కియని శు లిన 
లయందు వ్యవహారింపబడుదున్న దిగాని, వర'మేథ్వరునివశె ఆది నక్వరమణే యభ్లి 
యనుతో వ్యవవారింవ. బడినది కాదని భావము, 

ఆన. ఫీయీ! నుఖదుః ఖొదిధర సంబంధమువ లె అజ్ఞాననం బంధమున్ను ఆత్మ య 
జీకలదని చెప పృందగదా? యని శంకించగా, ఆత్మ నిక్యనిర్ని కారమెనందున నుఖదుఃఖ్లా 
సంబంధము కలదియు కా చేరదు; అటులే అక్ఞానసంబంధమాన కలదికాదని వరివా 
మును దృష్టాంతపూర్వకముగా శెవ్వచున్నా (డు... 

వాకు. యత నతచేవవుత నె నై ప్రవ పీజాత్త న _స్తముస శిత త్త్ధ 

రృవిశిష్టస్వ స్వకార్య దగతీయాభిసంబంధో న త్వవివేక 
కారిణ అత్మన ఇత్యాహ దృష్టాం తేన, . ౮. 

_దం-అం ఇది ఎందువలన ఇట్టినో అందువలన కారణరూవమై చి నిత్తఫర్య ముతీ 



౪] సర్వ వేదాంతసారసం గృహము, జం! 

గూడుకొనియున్న ఆజ్ఞానమునకు తనేం జేయంబడిన శెండవ దానితో సంబంధమే కాని 

వికారకూన్యమైన ఆత్మకు సంబంధము లేదని దృష్టాంతమువేత చెప్పుచున్నాడు, 

: తా. ఆత తాను నిశ్యనిర్వికారుండై యుండియే జ్ఞాకృ క్లేయాదివస్తువులను ప్ర కా 

డి శ్రింవంజేయుచున్న ౦దున, నుఖదుఃఖాదినికారముల కాశ్ర్రయ మైన వాండు కాడు. కావు 

ననే సుఖదుఃఖాది.దై ఏతవస్తువులకు ఆశ్రయము జాగ దాది ప్రపంచమునకు కారణమె) 

ఆంతికరణరూపముగా పరిణమించి యున్న ఆజ్ఞునమేగాని నిళ్యనిర్వి కార్వమెనచి దాత 

కాడు, చీదాత్త ఆంతఃక రణో సాధికు. డై యున్నందున, అంతికరణగత నుఖదుమోది 

ధర్మములు చిదాత్మ యం దున్నట్లు తోంచంబడి, చిదాత్త వాజికి ఆక్రయముగా నున్న 

ట్రూహింపంబడుచున్నా ండుగాని, వోస్తవనముగా సుఖదుఃఖాదిధర్మ ముల కాశ్తయమైన 

వాడు గాడు, _రోయర్థను దృష్టాంతమును చెప్పి విశదముగా నో త్తరత్లోకములో 

న రూపప్రకాళయో ర్యద్వత్ సంగతి రక్కి యావతం 
సుఖదవఖాదిసంబంధః చిత్తనై సవం నికారిణః. _ లో 

దం-అ, రూవప్ర కాశములయొక్క- సంబంధము ని కారముగలవస్తువున కెటులో 

అటువలె'నే సుఖదుఃఖాదులయొ క్క. సంబంధమున్ను వికారముగల చిత్తమునకు (ఆని 

తెలియవలయును. 

తా, రూపము చ్ర, తాళము ఈరెంటియొక్కసం బంధము . ఊక్పత్త్యావివి కారము 

లుగల వహ హ్నకి కలిగియున్నవిగదా? ఆటులే నుఖదుః ఖాదిధర్య ములయొక్క_ . సం బంధము 

న్ను వరిణామాదివికారములుగల చి త్తమునశే కలిగియుండును గాని, నిర్వి కారమై ఏకరూ 

పమైయున్న చిచాళ్తకు క లిగియుండదు. సం బంధమనునది ఏకారిపస్తువుయం జే యుండును, 

రూవ ప కాశములయొక్క సంబంధను వికారిద దృవ్య మైన వహ్నియం చేక దా కనువడు 

చున్నది. ఆటులే నుఖదు!ఖాదిస సం బంధమున్ను వికారివస్తు వెనచి త్తమంచే యుండందగినది 

కాని, స్వ కారమైన ఆక కృవస్తువునం దుండ(దగదని భావమూ. 

ఊఉ శ్రరక్టోకమున కవతారికను చేయుచున్నాందు,.-- 

వాక్య తచేతదన్వయవ్యతిలేశాభ్యాం దర్శయిసున్నాహ. "౨౯ 

ద౦=ఎఅ. ఆ యీి*యర్థమునే అన్వయవ్యతి రేకముల'ే జూపుచు జెప్పుచున్నా'ందు, 

ఛా. చి త్తముకళిగయుం డినచో నుఖదుఃఖాదిసం బంధము౦డును * లేనిచో సుఖ 

దుఃఖాదిసం బంధము "లేకపోవునని . (యన్వయవ్యతిరేకములను జూపి. సుఖదుఃఖాదులు 

_ చిత్తధర్మ ముళేకాని ' “ఆత్త ధర్మ ములు గావనిెప్పినయర్థమును స్థ నీరజ అచుటకిొణికు డ్ ర్త 

శ్లోకము ప్ర వ్రవ్న ర్షించుచున్న దని భావభుం. స . 

నః 

"wt 

“ae 
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శ్రి = 
న్ = సంప్రసాదేఒ వికారిగాషద స సం (మా క 

సశ్ళతో నాత్మ నః కించిద్ది గతీయం స్స ఖీ "లే2ణ్వపి. "త్ర 

దంఎఅ, నువు 9 కాలమందు “సిశారయు కమెనచి తము అయించియుండం? 
న న. అలీ 

ఆరని కారరహితు: డై యు మట వలన చూచుచున్న వా: వెనను అంగన స్తుఫు కొంచె, 

నను న్ప ఎంచ నేరదు. 

చా. వ. కానారమగుచి త్రము నుషు సి కశాలముందు అయం చి పోష 

శాన, నట్టి 5 *లమందు ని త్టజానన్య్వ రూప" కే జన ఆత్మ? వ్ర కొళించుచుం జయ క గి 

త్వాకివి కారవన్నున్చలతో ఛి కాంచె-మెనను నంబంభము లేని స: స ఆం సును™ దా? య 
అజాత Whe Bars 

ఆవ, ఫూ రగ కములాో నువ్వ కాలమందని చెప్పినందున. జాగ గక ఫ్ర 

ములయందు ఆక శు సజవవన్తవతో సి సంబంసనముందునని వోంచం బడును గాని క 

దుదకలయందుకుడ వాస్తవముగా + కెండపవస్తువుతోటి నంబంనము ఆక్క కు లేదని చ 

విం చుచు న్నాం ఆలా 

వొక్షస్టి, సోఒయం*ప ంకుస్ల aa 'సవూా ర్తి ఇ 7, ల, 

నం, ఆ యానిక్వి ౪ “క్యునరూపుండైన ఆర్ష (అని ముందు. డ్ 

యము 

; క్ | జు weeny స సన్ల ఫో py న్ సజ న్లో, యా వ్య క. వొాయం స్ప జాగ రి mo Wore, 

వళ నన్న సివి కారి: నా 2 వ యం నైవ ” భకత. a ళీ 

దం-ఆ. నును క్షి కాలమునం చేవ కారమెం ఆవృకారమే, న ఒన్న Ton 

త్కా-లములయందున్ను విశకారరహితు: చైకందున చూచుముక్న వాం డై ఉనను కండవడా, 

తా. నిత్యనిస్ట కారజ్ఞానన్వరూపు వైన ఆత్మ, నుషుక్తిళ"లమునం. కేవ కారము 

నిర్వి శారు డై డెయుండెనో, ఆ వ్ ఆర మే జ్యాగ్కత్స సన్న ములయందునో నిష్ట కారు? స 

యుండును. కాన జ్ఞనన్వరూవముతో (వృశాగిందుచుర్ణిడియు రెండ వస్తువ తో న 

బంధము వా న్హవముగా కలిగియుండందు. అయితే నర్వవిశారముల కాక శ్రాయమైనచి 4 
ము జాగ గళ్ళ రన్నములయందు ప్ర . కొాశించుచుండును,గ నుక ఆచి ను మొక్కని కరము! 

లు ఆత తృ గతమురలై యున్నట్లు తాదును. వికాం 'ములు వాన్నవముణా ఆక గశములే క్లో 

ny 

11 

చో నుమ పీ వీదశ యందు సైతము తోంచవలసీయుండును, చి నుం నింద సీర న్న్న నుషు శ్ర 

డశయందు ఆర్త , నిర్విశారమైయున్నందునను, చి శ్రమము ద్రశాకించు ధున్న న్య్వళ్ళజ్నాగ లే 



ఏ ఎవ 

ss తతత 

ల] సరగ వేదాంతేసారసం పము: 488 

శ్రలయందు ఆత్త వి కారవంతుం డై యున్నట్లు కాన్చించుచున్నందునను, సర్వకాలముల 

యందు ఆత్మ నిర్వికారుండే యని, చిత్తమే వికారముల శాధారమని నిశ్చయించంద॥ 
యున్న దని భావము. . 

ఆవ, జాగ్రత్స ్వృష్నసుషు క్తి యనంబడు నీమూ:టిదశలయందు నీయాక్ర నిర్వి 
శారుంజే నని తెలిసినవానికి నీమిఫలముకలుగునో ఆఫలమును చూపుచున్నాండు- 

శ్లో, వవం జ్ఞానవతో నాస్తి మమాహ మృతి సంశ్రయమ్, 
ఛాస్వల్బ)దీప వహ స్తస్య హ్యాంధశార ఇవా గతః, రోజా 

దం..ఆ, ఇట్టిజ్ఞానముకలవానికి, అంతకి కరణము నాాశ్యయించియున్న మమకారము, 

అవహాంకారమున్ను ప్ర వ, కొళించుదీవము చేతులో కలవానికి చీంకటి ఎదుట నుండనటుల 

నుండ చేరదు. . 

తా. మంచి, వ కాశముగలదీవమును చేతులో నుంచుకొనినవానికి చీకటి వీవ్ర వో 

కారము నంభనింవదో, ఆ వ్ర కారమే వూర్వోక కమైన ఆత్మ యాథార్థ బ్రళ్షైనముకలవాని! 

. ఆనాం కారవువుకారవుఃలు రసం భవింపవని భావము, 

వాక. తత్ర దృష్టాంతః, లం 

దం .ఆ. చోనియంచ్న దృష్టాంతము ఇెచ్చంబడును. 

తా. ఆశ తృయా థార్థ బ్రజ్టైనము కలిగినపుడు ఆత తృఖిన్న ములైన యహం౦ంకారా. 

దులు, లేకపోవున చేయర్థమూనందు దృష్టైంత ముత్తరట్టోకముల” చెప్ప[బడుననిభావము, 

న్లో. అప్రబోథా ద్యథా నీద్ది దై డై ఏతాదన్యస్య వస్తున, 
. బో్థా'దేన మసిద్ధత్వం బుద్ధ్యాదేః ప్ర ప్రత్యగాత్మ నః, సం 

దం-ఆ. ఆజ్ఞానమువల్ల 3 పత, వృవంచముకం"కు భీన్న మైనవ స్తవుయొక్క_ ఆవ 

కాశము ఎటువశెనో, ఆప్రకారమే జ్ఞానమువలన ప్రత్యగాత్మ కంక భిన్న మైనటంకః 

క రణాదివ స్తువుయొ క్క. ఆ, వ కాశము కలుగుచున్నది. Uy 
ఆ, జ్ఞానము కలంగక మునుపు అం తకకికరణా దులకం కేం ఖిన్న మైయాన్న ఆత కస్ట 

రూపము ఏ లాగున ద్రకశించదో, ఆవ, కారమే జ్ఞానము కలిగినకి దవ ఆత కృన్వరాట 

ముకం కం భిన్నమెన ఆంత్రకికరణాదిపకా రము ప్రశాశించదు. అని భావము, 

అప, తత్త ఏవే తయొక్క_ అనుభవము వీలాగుననుండునో చూపుచున్నా (డు. 

వాక. స నీనవిద్యాకా వోనోపాదానళూన్య మూ త్తానమా 
తని పశర్థి౯. . " ౨ 

3h 



దం-ఆ. ఆ యాత త్త వే తయగుపురుషుండు తనచి శ్రమందు ఆత్మస్వరూవమును 
చూచుచున్న వాండై (ఆని ముందుళ్లోకముతో వఠింపవలయును.) 

శ్లో, సర్వమేవానుజానాతి సర్వమేవ నిపే.థతి, 
4 ' అయి నాల 

_ భేదాత్మలాభోఒనుజ్ఞస్యా న్ని పేధో తత్స ఏభావతః, ౫౧ 

. దం-అ, అన్నిటిని అంగీకరించునో; అన్ని టిని నిషెధించును. ఆనా చైత్ర, 

వంచ స్వరూపముయొక్క_దర్శనము అంగీకార మనంబడును దై రతసం బంధళూన్య మైన 

ఆక త్య యొక్క. స్వభావమువలన నిషేధమని చెప వృంబడునుి. 

తా, పూర్యో రకమైన ఆక యాభార్థ శ్రీజ్ఞునముగ లపురువుండు తనన్భాదయ 

మందు స్వచ్చమైన శ త్యగాత్మ్య స్వరావమును దర్శించుచుండి నకలమైన అంతకికరణాద్ది 

జేవాోంక పృపంచము కలదని లేదనిన్ని తలంచును. అది ఎటులనం గా వ్యవహారస్వ భావము 

చే సకలమైన ప్రపంచము కలదనియు, ఆత్మస్వథావమును చూచితే జృవంచము నీమిన్ని 
'లేదనిన్ని 'భావించునని భావము, 

ఆవ. ఇపుడు (వ (వృకరణమును ముగింపుచున్నా డు, ==. 

వాకు. సర్వన స్ క'తాషదుపసంహోరః. 'రో3 

దం-ఆ, నర్వ మైనయ ర్థము చెన్చంబడినందున ఊపసంవోరము (ముగింపు చేయం 

జో. వరమాన్ధాత్త నిష్టం యత్సర్వ వే దాంతనిశ్సితవ్, 
తమోజవనుద్ధియాం జ్ఞానం తదేతత్క_భితం మయా. సం. 

దం=అ. సకలమైనఊవ నిషత్తులయందు నిశ్చాయింవం బడి అం ఈకరణములయొక్క 

అజ్ఞానమును నివారించునదియును, వరమార్థరూవమైన ఆత్మయందు. నిస్ట్రగలదియును 

అయినళ్లాన మెద్దికలదో అట్రిజానము నాచేత చెప్పం బడినవి. 
ఇ ది లుల 
తా, ఇంతవటకు గడచిన గ్రంథములో సగ్వ వేదాంతములయందు నిశ్చయము 

గా వ్రతిపాదిందంబడి యున్న ఆత్ర యాథా ర బ్రనిరూవళ మైన త క్వజ్ఞునమును చేను పతీ 

పొదించియున్నాను. ఇంతకంయె విశేషముగా మేవ బృవలసినది లేదు. అజ్ఞానము స్య 

దుః$ఖమూలమైన అజ్ఞానమును నివారించి” వరమానందసాం దృమైనము శ్రీని కలు” జి 

యునని భావము. 

ఆవ. సాంఖ్యశా స్త్ర సిద్ధ సీచాంతమందు ఆత క స్వరూవమూ చిన్నాత (తృమని, అనంద 

రూపమని, నిస్లైవమని ఇవ్పంబడియున్నను ఆయాత్ష్మన్వరూవము ఆనేకముగా నుండు 

నని శుప్పియున్నందున ఈయై ప్రలసిహ్ధాంతమందుగూడ ఆవ్రకారమే యాక్ర స్వరూ 
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వము అనేకముగా నుండునేమోయని ఫొందజకు మందబుద్ధులకు భ్రాంతికలుగునని కలం 
చి మరల ఫూరో్తార్థమును సంగహించి చెప్పుచున్నాడు... 

వాక్య. ఏ ఏ తావదిధనో కమ్, ఈఈ 
దం-ఆ. ఈ గృంథమం దెంతమాత్ర శ్రపుఅర్థము చెవ్చంబడినది. 

తా, పూర్వ గ ంభమునందు "వవ్ప(సిడినసారాంకమును శెప్పుచున్నామని 

భావము, 

శ్లో. చేనోత్తవినదన్యో౭ స్తీ నమత్తోజ్లోఒ స్త్రి కళ్చన, 
బ్రత్యజాన 1 న్విజానాతి యః సబ్రహ విదు త్ర తమః. x3 

దం-ఆ. ఈలోకములో వేశైనవాండు నాకంకె ఆత్మ జ్ఞానమున "కా శ్రయ మైన 

వాండు లేండు. అజ్ఞానమున దా శ్రయమైనవాండున్ను నాకం దుజియొ కండు లేండు.* 

అని ఈలాగున తెలియనివా డైయుండి యొవండు "తెలియునో వొండు బ్రన్యావెత్త తలలో 

ను _త్రముడు, 

తా, అంత8క రణాదివస్తువులం స్వతః జడము లెనం దున జ్ఞూనమునకుగాని అజ్ఞాన 

మునకుగాని విషయము-లె యుండపు, జ్ఞానస్వరూపు: డను, అద్వెతీయుండను అయిన 

నేనే ఆ౭ింటికిని విషయ మై యుశ్నా నో. నాకంకు మజీయొశదిదాతక్య లేండని నిశ్చ 

యించుకొని, ఆత్మస్వరూపము వృ త్తిజ్ఞ తీజానముచే వ వ్రకాళించునది. కాద! య్య స్వయ 

ముగా (పృకాశించుననియు ఎజింగయున్నవాండు ట్ర ఎ సున్యవే శ తలలో గ్రేస్టుండని చెప్పు | 

బదును, కాని సాంఖ్యులవ లె అశేకచిదాత లు కలరని  “తెలిసినవాండ ముఖ్య బహ్యవే 

త్త గాండని భావము, | 

అవ, ఈవిధముగా శక్త విబారమునో సనా _వీనొందించి త క్త ్ వజ్ఞానియొక్కం 

చర్యను (నడవడిని నిరూపిరవందలంచి ముందుగా ద్రివ్వాజ్లాని వర్ణా శ్రమధర, ముల నను 

స్టింవవలసీయుండునా? లేక మానవలసీయుండునా? లేక యశక్యమాా న సంచరింబ 

వచ్చునా! యని వ్రశ్నను చేయుచున్నాడు, 

వా కస్ట. ఏవమాశ్తానం జ త్మ కం Mee ర్రకవ్యముక నీవ 

_్తికవ్యమాహోేస్తి ను క క్ర గ్రహ హళలేతి.. ర 

'దం- ఈవిధముగా నాత మ. FE నిస పిదప వ్రవ్వ్షి గ్రింఛసలయునా! తేక 

నిపర్తించవలయునా? లేక్క విడువబడిన నిర్భంధము. కలిగియుండునా? అని ప్రశ్న చేయం 

బడుచున్నది. . . ॥ -. 

లౌ, సృష్ట్యమా, ౪ 
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అవు కపృశ్నకు సమాభానమును ఇవ్వుచున్నాందు,.- 

వాక. ఉచ్య లే. . ర 

దం=ఆ, చెప్పబడుచున్నది, 

శ్లో, జ్లేయాభిన్న మిదం యస్తాత్ శ్లేయవ స్థ స్త ర్షనుసార్యతః, 
నపవృ త్రిం నివృ త్తిం + వా కటాతేణాపి వీశ తే. ౫౮ 

దం-ఆ. తెలియందగినవస్తువుకం కె భిన్న ముగానిజ్ఞానము, యేకారణమువలన 

"తెలియందగినవ స్తువునే యనుసరించియుండునో, ఆ కొరణము వలన (బ్రన్మాజ్ఞానముకల 

వొండు వ్రవృ త్తి తినిగాని నివృత్తి తినిగాని కీ శ్రీగంటిచూ ఫు చేతంగూడా చూడండు, 

తా చేదాంతజ్ఞానమువలనకలన “అవాంబ్రహ్యాస్మి ' యనేశకత త్త సక్టానము స్ట 

“మైన అద్వితీయ బ్రవ్యాన్వరూ వముకం"ె భిన్నముగానిై అద్వితీయ బ్ర, వస్ప్టరావము 

తోటి సర్వదా నీక్తీభవించియుండును. కాన క త్త ్యజ్ఞానముగల పురువండు సర్వ కాల 
ములయందును అద్యి తీయ వరమానందన్వ ప్ర వ, కాళ బృహూస్వరూవమునే దర్శించుచుండును 

గాని పర్ణ శృమధర్తానుస్థానమందు సన్న ససించి వాటిని త్యజించుట యందుగాని అభీ 

నివేశమాగలహండై యుండండు. అని భావము, 

అవ. వేదాంతమపహావాక్యజన్యమైన తత్త జ్ఞానము బే జేయ బ్రవ్హకంటె భిన్న యు 

గాదని యేలాగున చెప్ప వచ్చునని వ్రశ్నను గనువటిచి యు సరమసుచేబ్బ నారంభించు 

'చున్నాందు... ae 

వాక్య. కుతవతత్ జ్ఞేయాభిన్న మితి. _ రో త్రి 
దం..అ. స్రైయముకంశెం అభిన్నమని చెన్సీన ఈయ ర్థము యేేహేతువువల్ల ను, 

వాకు. యతః, . రోతా 

దం.అ, ఎందువల్ల నంశే చెప్పంబడును, " 3 
తా. తశ్త్వ్వజ్ఞైనము తెలియందగిన బ్రహ్యకం మే అభీన్న మైయ:౦డునని యే'కార 

ఇనునల్ల వెప్పితినో అందుకు "హేశువును చెప్పెదను నినుమని భావము, 

శ్ ప్రా పొగాత తృబో థాద్చోథోఒయం భావా హ్యావస సూవసర్టనం, 

వ న ఫ్వసాఫేలసంసార అశత్మై కాలంబనః శుక ఏ 
దంఎఆ,. ఈజ్ఞానము ఆక క సోడూత్కారను కలుగకముందు భావా వ్యాపదార్థముల 

యొక్క 'సంబంధముకలిగియుండును, నళించినయావత్సంసారముగలదకయందు ఆక్క 

గ్వరావమునే రు యో వబంబించియుంగునని గ్రుతివల్ల గనువడుచున్నది.. 
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శా. చేదాంశమహావాక్య శృవణముచే కలిగియున్న ఆర్ష త త్త జ్ఞానము అఖండ 

పరమానంద బృవ్యో వ్థోత్రానుభవము కలి లిగేవజిక్రు గురువు, శా నము ముదలగుబావ్యా 

పదార్థముల - నసలంబించియుందును, సకలమైనసంసా రాన ర్థములను నివారించునట్టి 

యాతానుభవము కలిగినవిదప ఆయాక్ర న్యరాపమునే యవలందబించి ఆత్తస్వ 

._రూవముకం కె భిన్న నుని _ తలంచుటకు శక్యముగాక యుండును. ఈ యర్థము: 

“యత్ర చాన్యదివ స్యా శృర్రాన్యోఒన్య త్పశ్యే ద్యత్ర త్వస్యనర్వమార్రైవా 
భూత్తల్కేన కం వశ్యేత్”” అనే శ్రుతివలన తెలియంబనుచున్నది. శ్రుత్యర్థము._._ 

ఎప్పుడు మజీయొకవస్తువు ఉన్నట్టు తెలియునో అప్పును మజీయొకండు మజీయొక 

వస్తువును. జూచును,.== అనగా. జ్ఞానమని, జ్లేయమని, జ్ఞాతయని భిన్న మైనవ్యవ 

వారము కలిగియుండును, ఎప్పుడు జ్ఞాన క్రేయాదివస్తువ్రలన్ని యు ఆత తృస్వరూవ మేనని 

- తెలియునో అవ్వుడు ఎవండు చేనినిజా చును? అన6 గా జ్ఞాన జ్టైయాది భేదము. నివ రించి 

ఆక్షమ్మాత్ర మే వ్రకాశించునని యుదొహృత ప్రక్యష్ణమా. 

wo స! త్ర శ కజ్ఞానికి అగ్నివళోతౌది ప్ర వృ శ్ర త్తిధర ములు లేకపోయినను, 

అమానిత్వ అదంభిత్వాది నివృ త్తిధర్భములు కలవుగదా? కావున నీత త్ర తృ్వజ్ఞాననివృ త్తి 

భర్త ములను విధించుచున్న శా, స్త్రమునకు బద్ధ బన్షుండైయుందునని యా కేవ మురాం7గా తత్త్వ 

జ్ఞాని స్వభావముచేత నే అమానిత్వా దిధర్మ నులు ) కలవా(టైయుండును గాని, శాత్రును 

విధిం చినందున మనము అమానిత్వాది దిగుణములుగల వారమై యుండపలయంన నే యఖి 

ప్రాయముతో నవికల వాండైయుండం (డు. శా న వ్ర నగ్రిక్వమును సం పాదించునట్టి బ్రావ్యాణ 

ఫ్యాద్యఖిమానమున్ను దానికి కారణమెన 'ఆహ్షానమున్న త్రత్త శ్ర పజ్ఞునమువేక నత 

బడియున్నది గదా యని ఊ త్రరమును వెవ్వచున్నాందు,.. 

వొకర్టి. వవ మవగతపరనూర్థత శ్ర త్త్య్యస్య న శేషశేపిభావ 
స్తత్కారణస్యోళ్సారతళ్వా ద దితాన్టహా. 'ర౯ణ 

దం-అఆ. శ పృ కారము "తెలియ (బడిన వరమాగ్థన్వరూపముకలవానికి శేష 

భావముః లేదు. దెనికి కారణ మైన అజ్ఞానము నశించిశున్న ందున ఆని శెప్పుచున్నా (డు. 

తా. శాస్రును నన్ను నియమించుచున్నది, చేను నియమింవ(బడు చున్నాను, 

_ అనే అభిప్రాయము ర్త _త్త ద్రజ్ఞానికి కలిగియుండదు. ఎందువలనననం౫ా, “నేను బ్రావాణ్యు 

డను, నేను గృవాస్థున' అని ఇట్టి: యభిమానము శా న్త్రవశ్యతకు కారణము, ఈయ భి 

_ మానమునకు అజ్ఞానము కారణము. ఇట్టి యజ్ఞానము త ల్త్వజ్ఞానమునె నేత్ర నశించిపోయినం 

దున ఆఖిమానమున్ను నళించిపి “వను గనుక “అర్గినాన ప్రయు క్ష క్తమైన శేమనెషిద్ధావన్లు 

స. 
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(శాన నశ్ళత) బృహాజ్ఞానికి ఉండ 'నేరదు. ఆని యు  కముఖో వెచ్చ బనంవు పి 

భాపము, 

De  తిముపీ ను తి She కోవ తినగ, సు 

పంతం ఈయూ బాతువువలన ఫ్ర _త్తే ్టజ్ఞునము ష్ న్తున్నహైనము Jay క్ష | తరసా మును 

ప. 
he 4 రివారించుదున్నద్య ఆ మూాత్రువువలన వ వృ గినివలె నివ్భ (నిన్ని ము చుచు 

ని 

wath 

త్ర త్త వ్రజ్టైనము (ప్ప వ వృత్తి నివ్భష శూన్న'మై న || య. న్న పైలట్లు 
సజ! 

మును అనుసరించిన నర పసం ంసారమును నివ్వ gr ంవం జేయు చున్న *, ys వఫి పటే 

చేయంబ జే ఆగ్నిహోత్రాని పృవృ టిని యేలాగున 'నివారించుచున్న ది wr జీ 2 
జ ర ఖా * స్రావమై అమౌానిత్వాదినివృ చినిన్ని నిదా రించుచున్న ది, త్త ఇ వ్క్త్ ఫీ ఫారో వ్యాన 

నస గ్రారముచేత చే అమానిత్వాదినివృ ర్తి లిఫ్టర రృ ములుకలవాం డై. త వకుము కాని 5 ఖై ఛిబస్టుః 

డె అధర ముల ననువ రించండని భావము, 
దుం చ అట్లీ 

అవ. ఓయీ! తత (జూనము తాను ఇని ంచగానే జంసారేనును నీవ గం య ఫ్లో న 
జేసేయెడల, త శ్ పక్షానికి ఆఅమానిత్వాదినివృ్టి 3, ధరః నయ ౪ x Re అశ పాశ సి 

శ్యక మని చెప్పవచ్చును. ఆలాగున లేదుళదా? అత: ఈ వళ్షైునము ఆనాకి కాలమునుం 

(్రువ్షించుచున్న అజ్ఞానమును, దానిచేత సంభవించుచున్న దు క్యా నర లకు 

జేయంటకె అభ్యానమును అెపీక్షీంచి చుందంను కర (జానము ఖీ = వీర్ల 

నివు విశాన శ్రవ్యలు శా కొండని చజ్బందగ గని క్లంకనో వహతి ఓ చు న్నాడు. 

శ్లో . సకృదాక్త ప్ర నూ సూ న్్ నిరుణ దష: 
సత nm 

Viale Es dy షి 

ty స్టే 

లు ని రాజేన న తనో ఒనాస్టపన్ట థా “an, "4 2 

లే దం-ఆఅ. తత్త స్ట నము దికమారు తాను పుట్టుట చ్ శీ కగు గరం ప 
త్తును నిరసీంచుట చేశ సకల్వమైనసంసారమును నిష dow పేరును. sai "pen Sd ఈసా 
నమునకంమె చేరైనది కాదు. శే 

తా. తత్త ప్ప్రజ్ఞనము తానో పుటుచుండంగా నే & ఆర్జానమునునివ sow har 
అలో 

తుసంసారేమును నివ ర్రంపంజేయును, కొని అభ్యానముకు ఆ hho కుర్మ ననలు, 
మి థ్యాజ్ఞానము మొదలయినవి అజ్ఞానముక ౦ టి ఖీన్నములు'క' "వు ఆఖానము విఠందం శా జీ 

నశించు గనుక తత క వక్షూనా వ్యానము, త్ర ర్త పే పక్షానికి ఆఅనెక్సీ( nr EEN 5; 

|| చ yg ApS కంకి 
సమున క వళ్యా పీ క్రీములయిన నివ్భ ల్వ త్తిఫర [ములకొఆకు Chl 

ధగదని భావము, 
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ఆవ, పీయా! జ్ఞానము తోను పుట్టుచుండంగణే సకలాజ్ఞాననివ _రకమని వలా 

గున చెప్పవచ్చును? లోకములో చత్తురాదీం ది, ది యమాలవల్ల కలిగిన ఘటాదిజ్ఞానములు 
తమకు గోచరించుచున్న ఖుటాది అజ్ఞానమును హ్ త్రమే నివ ర్తింపంచేయు చున్న విగాని 
సకలాజ్ఞానముల నివ ర్థింప జేయుట లేదుగ చా? య్ శంకించుకొని డ్ _క్రరేమును వెచ్చ 
చున్నా౭డు. on 

న్లో, డేశకాలాడి సంబంభా ద్లేశాజేరోవాశార్యత్క, 

_ నానుత్పన్నమదగ్ధంవా జ్ఞ జ్ఞాన మజ్ఞాన మస్స్యత ౫౮ 
ద౦-అ, చేశాలమ మొదలగువాటితోటి గంబంధములేనందునను, దేశము 

మొదలగు నది అజ్ఞానము చేత నేర్చడినదైనందునను, ఉత్పత్తి క్తిగాని, జ్ఞానముగాని, నళిం 

చని అజ్ఞానమాగాని 'లేదు. 

_ తా, ఘటాదిపదార్థములు 'దేశశాలాదులవేత్ర పరిచ్భిన్నములై జడము లై యున్నం 
దునఅట్టినుటావినియములై నజ్జానములు ; చేశ కాలాదులన పీ కీంచి భుటాదివస్తువిషయ ము 
లయిన అజ్ఞానములనుమా త్ర కచ నివర్తింపం జేయును గాని, సర్వాజ్ఞానములనపే నివ ర్హింవం 
చేయంజాలవు.. ఆత వస్తువు ఆజ్ఞానకల్చితములై న జేశ్ణ కాలావస్థలశోత వరిచ్చిన్న ములుగాని 
చె, అఖండమె , చినాత తృమెయున్నందున తాద్భశాత్త విషయముగా జ్ఞానముపుట్టగ నే 

సర్వాజ్ఞానము నళించునో గాని నళించని మజియొకఅజ్ఞానము నిలచియుండదు. ఆయజ్ఞాన 

మును. నశింప జేయుటనై మణియొ కజ్ఞానము పుట్టవలసియుండదని భావము, 

ఆవ, కావున త త్తసజ్ఞానము పుట్టగానే సకలమైన. అజ్ఞానము నివ ర్థంచుచున్నం 

దున తత్త ్వజ్ఞాని నివ్ఫ _శ్రిశా న్మ్రమునకు వళ్యుండు శానేరండని చెప్పి ననిషయము 

యు క్రమేయననని నిగమించుచున్నా (డు, == | 
| ॥ 

న్లో, సమ్యుక్ జ్ఞానశిఖళ్లుష్ట మోవారరార్యనానన. ! 

'సకృన్నివృ శ్రే ర్మ్ఞాధష్ట స్ట కింకోర్వ: మువశిస వలే, సోజు 

దర=అఆ,. త్త ్వజ్ఞానమువేత దహింప బడిన ఆజ్ఞ్ఞానమున్ను , కశ్కార్యములయిన | 

'ేవిదివాసనలంన్నో గలవానికి బాధింపందగిన సంసారము ఒకమారుగా నే నివ ర్లింవనందున 
చేయవలసినకృత్య మేది మిగిలియుండునో? 

తా. ఆత త యాధాత్ర తృ స్థజ్ఞానము గలవానికి అజ్ఞానమున్ను, అజ్ఞానకల్చి కములయిన 

జీేహే ది ద్ర యరాగ జ్వేహిది వాననలున్నుంక్టాన నునే పప జ్యాలభేశని శ్ళేవముగా దహీ 

ర్ి 
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వంబడినందున చేయవలసీన కృ త్యములం కొంచముగ నైనను మిగిలి యుండవు, యావ 

త్మా_ర్భములు జ్జైనము పుట్టకముం చే సమా ప్రీ నొందును గనుక తత్త పజ్ణుని విధిళా స్త్ర 
మునకు గాని నిేధశా స్త్రమునకుగాని బద్ధుండు కాండని భావము, 

ఆవ. ఈ ప్రకారము సద్యోము_క్రివత్షము నంగీకరించి (సద్యోము క్షి యనంగా 

తత్వజ్ఞానము కలిగిన కోలమం బే మోక్షము సా ప్లించుట తత్త క్ర జ్ఞాని, నిన్ఫ శ్రీశ స్హ్రణి 

నయ గాండని వరివోరము వెప్పంబడినది. ఇంకను, జీవన్లు కవత నంగీశరించి పరినోర 

మును చెప్బ నారంఫించు చున్నా (డు, 

వాక్య. వాస్తవే నైవ వృఅశ్తే నావిద్యాయాః వ్రథ్వ స్తత్వా 

న్నకించిదవశిష్యుత తు రక్షః. పరివార అథాపర 

స్సాంప్ర పృ దాయికః, ' ౫౦ 

దం=ఎఅ. ఆక కృజ్ఞానమయొక్క న్యభావమువేత్రణే అజ్ఞానము నళించుటవలన 

కొంచెమైన శార్యమున్ను మిగిలియుండ దని వరిహారము ఇెవ్చంబడినది. ఏ దవ సంపదా 
యసీస్థ్రమైన పరిహారమును ఇెవ్చంబడును. 

తౌ. తత త్త జ్ఞానము పుట్టినమా త్ర త మునచే, సూర్యు దుదయము కాంగానే యిం 

ధశారమువలె. అజ్ఞానత త్మా-ర్య ములు నిశ్చేవముగా నళించును. కావున. తత్త ్వవేత్తకు 

కర్త వ్యాంశము శేష్షించి యుండదు. అందువల్ల చే క క్త స్పవేక నివ త్తిశా్ర్ర మునకు 

శేషము కొండని చరివోరము వెద్చంబడినది, ఈపరిహారము సద్య|్యోము క్రివతీము. నవలం 

చించి ఇెప్పినారము. సద్యోము క్రియొక్క స్వరూపమును. దానియందు కలిగే యా శేవము 

"లకు పరిహారమును, (వ్రమాణవచనములను, జీవన్సు క్రివ, కాళికలో విస్తారముగ చి స్పియంం 

న్నారము. ఇంకను జీవన్లు కివక్ష నువలంబించి, త్ర కొక వ్ త్త నివ్భ శ లెళా చ 

బద్ధుండు కాడని ప్రలిపాదించుచున్నామని భావము, 

మున (స్ర్రనునకు 

కో నివృ తృసర్బః సర్వోత్డం యథా కంపం నముంచతి, 

.విధ్యస్తాఖలమోవోఒపి మోహకార్యం తథాత్మ విత్, . జం 

దం-అ. నివర్జించిన సర్పముగలపుకువు డు సర్బమువలన పుట్టిన వణంకునుయెట్లు. 

వదలలే. డో, అటు లేఆత్త్మ త్ర శ్ర కజ్ఞానపురువుండున్ను నళించిన సకలాజ్ఞానము కలవాడై 

నను అజ్ఞాన కార్యమును విడువడు, 
ను 

శా. ఈలోకములో నొకండు రష్టావును జూచి సర్న మని మంచి భయనడ 
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చుండగా ఆప్పుంటైనమజియొకండు “ఇది సర్బముకాదు, త్రా తాడు అని బోధించు 

సర్పమనేబుద్ధి నివ ర్తించినను ఛయముబే కలిగిన వణంకునో "పంటే వదల లేడు, 

కాలమువ౭ం కు" అనుభవించు _ చుండును, ఆవ,కారమే ఆక కృత త్త జ్ఞానము గల 

నండున్ను తత్ర _త్త జ్ఞానముచే నిశ్మేషము7ా అజ్ఞానము నళించియున్నను. అజ్ఞానకృ 

లైన జయే సాం ద్రియరాగ ద్వే హిదులను "వెంటనే వదలండు, కొంత కాల వునునంధిం 

న్ యుండును, అని భావము, 

అవ. “ీయీ!త త్త ప్టజ్ఞాని కొంత కాలమువజకు జేహేంద్రియాదుల ననువర్తిం 
ంకేయుండు౭గాక; నివృ లిళాత్ర్రునునకు బద్ధుడుగాకపోవుట శీమికారణము?” 

నామేప్ప్తము రాయగా ఉత్తరమును వెవ్వచున్నాండు. = 

గాకరిం. యతః పవృ త్తి వీజ ముచ్చిన్నం తస్తాత్. సం 

దం=అ. ఎందువలన ప్రవృత్తికి కారణమైన అజ్ఞానము నళించిపోయినో అతిదు 

తరో రుశ్రాతమూలస్య శోచేణైవ యథా తయః 
త్తు 

తళా బుగ్దాత్తత _త్త్వస్య నివృతై వివ తనుతీయః,. ౬౧ 

దం=ఆ. లంచం బడిన చేదం వృతమునకు ఎండ్లిపోవు వుటచేతనే వ (ప్రకారము 

ము కలుగునో, ఆపృకారను తెలియం బడిన ఆత స్వరూపము కబవానికే నివృత్తి 

తొ. నానావపిధములయిన విధిని చే షేధకార్యములయందు పృ భన ర్రించుటకు మూలము 

) కౌమకర్మ వాసనలేగదా! అవియన్నియు ఆతృత త్త త్త క్టజ్ఞునము కలుగ గానే నశించి 

ంన్నందున త త్వ వేత్త విధిని షేధ కార్యములకు  బద్ధుండు శాండు, వృషమునకుఅఖి 

కలుగ శే యయంచున్న నడిమి"వేరు -తెపోయినవ దవ నావృత్షను క్రమముగా 

ని నళిం చిపోవునటుల్కఫలానోభ వము చేత క్ర క్ర మృక్క మముగా హ్రారబ్బక ర్త నశించేకొ 

కజ్ఞానియొక్క- సకల వ వ్రషృత్తులు క్షీజంపే. 'ఫేరాదలున్న 'సళించిపోవునని .. 

అవ, “కీరా! తత్త శ్ర దక్ఞానియొక్క. దృశ్యమానము లయిన కప్రచృత్తులు. విధిశో. 

యు క్షమంలం గావని చెవ్వుచున్నావు. ఇంకను రాగ ద్వే పాది వ యు, ము లని. 

నేయంంండూను. లోకములో. వ వ్రచృళి త్రిక విథిశా్త్ర ముగాన్ని రాగ జ్యేషములంగానీ 

ఆ 
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మూలముగా నుండును గాని, ఈ౭0టకం కు ఖిన్న మైన జవ వృవృత్తి కారణము లేదు గదా? 

'కొవున తత్త వక్టాని వి నిధికి బ. ఫడు శానిచో రాగ చ్వేమముల ననునరించి నరా పొనాది 

కృత్యములయందు య"ోష్టము గా శ్రవ సువవచ్చును” అని చెళ్ఫువారియుక్క వళ్ల 
మును నిరాకరించుటకు ఉఊూ్దరశ్లోకము వెచ్చంబదు చున్నది, అని యవకొరికను 

చయుచున్నా (డు, == 

నాక్ణ, అభా లేవక పత ని' రానార్ధి మూహా, సోపు 

దం-అ. పిదవ అలేనకవతమును నిరసించుటకొజక పెవ్వచున్నా వడు. 

తొ. తశ క్ వష్టాని య శేచ్చ ముగా నిషిష్ష స్పకృత్యముల నాచరించిననుత ౫ ౫ వక్టాన్యవ, 

భాపమువేత ఆ పాపములబే ర్ప్టడు కొం డనీ కొందలు కలంఫపరు, నసముకనును 

దూషించుటకొజుకు ఊ కర్టను హతా భావము. 

టి త్ర రై అ భం ) హై వ ద so, td ఫి (గ. కి 

దం_ఆ. తెలియ; బడిన అద్విరీయత క్ర పముకలవానికి, య"జేచ్చ్భాచాగము. కలిగ 

యున్నచో, కుక్కులకును తత్షవేశ్తలకును ఆమేస్యమును భశ్రీందుటయం దేమి 
భేదము కలదు? 

తా, అద్వితీయ బృ వాస్వరూ వ్యూనము కలవారు వరదొరగమన, నురోపొనాది 
నిషిద్ధకర్య ల నాచరించుచో, శోనకములకును శ క్ల విజేగలకను 'భేదమే 'లేగపేోవుళు. 
శావున త త్త పనే త్త మనుష్యుజూతికి ఊచితమైన ఆవారవవోారములం కలవా డోయంం 

డును, కోని పళవవీమృ గాదిజాతులకు ఉచిత మైన ఆనోరానుబక నగి యుంర ద నున చాలీ 

ఆవప్రకారమే చ,తిధాసించుచున్న వర్టాశ్రామములకు కగన ఆవోర్వివోరములం గరిక 
యుండును గాని, జాత్యంకరాదుల కుచిశమైన ఆహారాదులు కగిగియుండండు. సనక 
క్ల త్ే స యోగ్య మైనక ర్మ లజేయాన ౧వ మనుసష్ట్రించున గాని నరా 

గ్యర్యల నాచరించ; డని భోవము, 

అవ అలేపకవాని శంకించుచున్నాందు... 

మ! ల స్ట గ | గ్ కి కస్తా న్నభవతి స 

దం*ఖబ ఎందువలన కా జీరణ్యు? 

తో, ఉవనయనాడినంస్కారములను జోందినకి దవ జీన బ్రహ్మచారిని. జీను 
ere డను ఇత్యాది వర్ణా శ్రామాఖిమాన ము సంభగందునుణాస్ట న, 
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మానను మధ్య'కాలమున నంభవించినదిగాని పుట్టుక 'మొదలుకొనియున్న ది కాదు. ేను 
మనుష్యుండ నే మనుష్యజాత్యఖిమానము జన్మ మొదలుకొని యున్నది గానే. ఇది 
స్వాభావికముగాని ఆగం౦ంతుకము కాదు. ఇట్టి మనువ్యజాత్యఖిమానవానన చేశ మనువ్యజా 
తికి ఉచికమైనకర లనే తత క్త ్వజ్ఞాని చేయునే; పృబలమైన మనుష్యజాలతికి తగినకర 

లను చేయండనియు) దుర్చృలమైన వర్ణా శ్రమాదిషోననం కుచితమెన కర్మ లే చేయున 
నియు చెప్పుటకు కారణమేమి యని “భావము. 

అవ, సిర్ధాంతవాది వరివారించుచున్నా6డు. === 

2 se వాక. యస్తాత్ . 
కు 

ద9=*ఎఅః ఎందువల్టనం కే, 

న్లో అధశ్తా జాయతే ౭ జ్ఞానం య ఖేస్టాచరణం తత. 

భర్త శా శే కథం కళ్ళా ద్భాత, ధరోఒవి నేవ్యతే. ౬౩ 

దం-ఆ. అధర్మ మువేత అజ్ఞానముపుట్టును. ఆయజ్ఞానము వేత య "ఖేష్టాచారము 

)నిషిద్ధక ర్లానుష్టానము) సంభవించును, దేనియందు ధర్మముగూడా ఇచ్చయింవంబడదో 
: q వ + ్గ్ 9 అట్టిభర సాధ్య మైన త_త్తజ్ఞూనమందు ఆయ 'ఖేష్టాచారము నప, కారముగా గలుగును! 

తా. పూర్నజన మీలయందు వేసిన పౌవములవలన ఈజన ములో సురాపొనాది 

నిషిద్ధ కార్యములను వేయవలయంం న చేబుద్ది పుట్టును. ఆబుద్ధివల్ల నే నురొపొనాది ' నిం 

ద్య ౪ "ర్యములను యఖేచ్భముగా జేయుచుండును. తత్త రజ్ఞాన మనునది మిక్కిలితేస్ట 

మైన పుణ్యకర ల నాచరోచుటచే కలుగు చున్నది. ఇట్టిజ్ఞానము కలిగినప్పుడు వ ప్రవృత్తి తిని 

కలుగ జేయుచున్న అవిద్యా కామాదు లన్ని యు నశించుచున్నందున, శా త విహితము 

a5 లయిన భర కార్యములయందున్ను కత్తషవేక్త చేరండే, శాస్ర్రనీషిద్ధమలయిన ; సురా పాన 

వరదారగమనాది పావ కార్య ములయం 'జేలాగున త్రువరి రించును? కావున తత్త్వవేత్త 

పూర్వా భ్యాససంస్కారముబే వర్ణా శ్, "మోచిత ధర ర్యళార్యములయం బే (సృవర్తించును 

గాని, , నిషిద్ధకార్యములయందు ప్ర పవ స స్టించం డని భావము, 

అవ: ఈయర్థమందు శ మాణమును జాపుచున్నాండు, = 

క్లో ప్రక్యాచమోణ ఆహోతో యథేష్టాచరణం హరి | గయస్యసల్వే సమారంభాళ “ప ప్రకాశం చితి సర్వదృక్ .౬ ఇర 



దం-ఆ, సర్వజ్ఞుండైన శ్రీ శీ కృష్ణభగవానుడు య 'భేస్ట్రాచరణమును నివారించుచ్చు 

“యస్యసన్వే గమారంభాశి” “ప్రశాశంక వ్రృవృత్తి వించి అచేవాక్యములను వెస్ఫి యు 

me 

శ్రీకృష్ణమూ రి రి భగవద్దీతలలో 'యస్యసశ్వే” యను శోకములోను,* ప వౌ. 

నంచి erp. తత్త్వవేత్త నింద్భ కార్యములను నుతరాం చేయండని నిస్ప 

స్ప్రముగా (వలి పొదించియున్నారు, అని భావము, _ 

అవ, ఇంకను శెైముతికన్యాయమువేత తత్త్వవేత్త యభస్టాచారము కలవాండై 

యుం డండని నిరూసించుచున్నా డు, 

వాక. తిష్టతు తావ త్సర్షప వృత్తి బజస్టుస్త రం జ్ఞానం 

ముముక్వవస్థాయా నుపి నసంభవతి 'య'థేప్రాచర 

. ణము. స్య 
I DY 

దం=ఆ. నకలమెన వ వృత్తులకు వీజమెన అవిద్యను నళింవంచేయుచున్న జానము 

ఉండుగాక; ముముశుదశయందున్ను య జ్లేప్టైచారము సంభవించదు. 

తొ. త త్వజానసంపొదనార్ల మె (శ వణమననని దిభ్యాసములయందు వవ రిరిచు 
మ ాంులు Gm UU wer: 

చున్న ముముత్యువు న్రైకము శ్రపణాదులయందును, ఇకరకార్యములయందును ప్రవర్షిం * 

చుటకు మూలమైయున్న ఆనిద్యనో నిశ్శేషముగా నళింవం దేసీ ఊదయించిన తత క్ కజ్ఞూనము 

గలపురుషు(డు యాభీస్టైచరణము కలవా౭డై యుండునని చెవ్వటకు అవకాశము నీవ్ర 

శారము?ా గలుగు నని భావము, 

వాక్య, తదాహ. Me 

దం-అ. దానిని ఇెప్పుచున్నాండు. 

. ముముత్తువు విహిత నిష్షిద్ధవిషయములయందు వ్రవర్షించం డ'నేయర్థమును 

వక్తుం కములో వెవ్వచున్నా:డని భావము. 
శ్లో, “మోపి యత్ర విర_క్టః సొ న్నాసొ త్న వవ ర్రతే, a) అక |) ఆ 

లోకత్రయనిర క _క్లత్యా న్లు నుముతుః కీమి తీహ తే,” ex 

దం-అ. ే వ్వండు జీనియందు పిచ కండ్రైయుండునో వాండు దానిళొఅక (ప్రవ 

రి ంచడుగదా? మో మేచ్చగలవా౭ండు మూడు దులోకములయందునవ విరక్తి, గలవాడై 

యన్న ందున జీనిని యిచ యించును£ oe 



సర్వ వేదాంతసారసం గ హాము, 495 

లోకములో చేపురుషు[డైన నొకవస్తువునందు విరక్తి గలిగియిన్నపుడు 

;0"పొదింవ6 దలంచి (వ్రవర్తింపండు గదా? మో మేచ్భగలపురుషుండు పుత్రుల 

ఫార్యయందును, దృవ్యమునందును, స్వర్షైదిలోక ములయందడును, విర క్రిగల 

నున, స్వర్రాదిలోకములు లభించుటకై జ్యోతిస్టోమాది మాగములయందు 

దండు. పుత్రాదులు లభించుటశేె. భార్యలయందును, ద్రవ్యమును నం పొదిం 

్న నోరత ణాదివ్యా పారములయందును ప్ర కవ ర్రించండు, ఈలాగు నజాండంగా 

సాధనములయిన యి'ఖేష్టాచారమం డన 

య ఖథేషప్టాచరణమునందు (సృవ ర్థించనప్పును ము 

కని యేలాగున చెప్పవచ్చునని భావము. 

. తత్ర దృష్టాంతేః, — సద. 

ఆ, దీనియందు దృష్టాంతము చెప్ప(బడును, 

ర్లించును. గనుక, బవ 

_క్ష హా యుండ్రేన క త్ర శ్ర కాని 

ఈాన ఇెప్పంబడిన అర్హమునందు దృష్టాంతము చెప్ప(బడునని భావము, 
జా థి ల 

భయా వీడ్యమానోఒవీ నవిషం హత్తు మిచ్చతి, 

కాన్న భ_స్పతృేడ్ జాని న్నామాధఢ _స్పజ్టిఘుత్సతి. a3 

_అ. ఆంకలిచే చాధింవంబడువాః ండున్ను విషమును భత్సీంవ నిచ్భయించండు 

మైన అన్నమువేత తీరిన ఆంకలిగల మూర్ణుండుగాని (పిచ్చివాండుగాని) 

భవీంవ నిచఛ్భయించండు. 

. లోకములో నొకపురుషు:డు బహుతుభ వేత ' పీడింవ( బడుచున్న వాం డై 

మున తీయునట్టి వి విషమును భతీంచుటకు తలంచండు గదా? ఇంకను 

నదులతో గాడి మంచి యోగ్యమైన భోజనమును చేసీ ఆ(కలిలీరి తృ ప్రీనొం 

డు “వివి విషము, దీనిని తిన్నచో ప్రాణహాని కలుగను అని తెలిసీ దానిని 

ఏ) భతీంచునా! పీచ్చివాండై లే భథ్సీంచునేమోగాని, మంచివాండు భక్షీం 

క, కారమే ముముక్షువు పరమ పురుషార్థ మైన మోశతశమును పొందక యుండి. 

హముసు సాధించుటకు శ్ర శ్ర వణాదిన్యా హారములయందు ప్ర వన గించుచున్నను, 

సిపోషదూపితములయిన ఐహికాముప్షి కసిషయములయందు పిర కు: టై వాటి 

యందు ప్రవ ర్రించనవ్వును త క్ర ర్టజ్షాని బరబ్రవ్థనం దానుభవముచే. తృప్తి 

ండునో నుక, అశితు ద్రమూలయిన విషయ దుఖిములయందు ప్రవ ర్థించం 

వలసినదే లేదని భావముః. - 



శా 
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అవ, ఇంతవటుకు వెప్పిన అలేవకవవీనిరా కరణమును ముగించుచున్నా (డు, 

వాక్య యతో ఒవగతసరమార్థత త్త పస య థేష్టాచరణం : 

న మనాగవీ ఘటలే ముముతుతే్టే ఒవిచ తస్తాత్. ౫౮ 

దం=అ. వరమార్థత క్త క్టజ్ఞానము  కలవానికి ముముత్రుదళథయందున్ను య'ఖేష్టా 

చరణము ఎందువలన కొంచెముగా నైనను సంభవించదో, అందువలన, 

శ్లో. రాగో లింగ మబోధస్య చి త్తవ్యాయానుభూమిషు, 
కుతః శాడలతా తస్య యస్యాన్నః కోటే తరోః. ౬౭ 

దం-ఆ, మనస్ఫ్సుయొక్క_ స్వాభావికసంచారము గలళచ్దౌదివిషయములయందు 
అనురాగము కరిగి యుండుట అజ్ఞానమునకు గురుతె యుందును. వీవ్ఫతుముయొక్క 

తొజ్ఞలో నివ ఫండునో ఆవృతీమునకు వళిమి ఎక్కడిది? 

తా, వరమార్థత త్ర త్త మును చక్కగా "తెలిసికొని యున్న వానికి, య'ఖేష్టాచార 

ము కొంచెమైన నుండ్దు. ముమువ్యవునకునైతము అటులే; కావున చిత్తము సాధారణ 

ముగా (ప్రవ ర్తించుచున్న శభ్రాదివివయములయందు ఆశకలిగినచో, నట్టియాశగలపురు 

- వుండు అజ్ఞాని యనియే యూహించవలయుే గాని, తత్త జ్ఞానము కలవాండని 

యూహించందగదు, అనంగానెవ వ్వండు శబ్దాదివిషయ ములయం దాన _కిగలవాం డై యుం 

డునో పాం డజ్ఞానియే కాని జ్ఞాని కాంచని ఎయింగవలయును. ఎటులనం గా ఏీవెట్టు 

యొక్కతొజ్జలో నన్ని రగులుకొనోచుండునో ఆశెట్టు వచ్చిగానుండదుగ చా? అటులే. 

రాన ద్వేషిదులు సృదయములో సంచరించుచుండంగా తత్త సజ్ఞానము చక్కగా 

గలుగదని భావము, 

అవ. ఈ, కారము ధ్రస్తావముగా వచ్చిన అళేవకవతమును నిరసించి పూర్వ 

నుందు ఇెప్పిన తర్ త్వం" పచోర్థవ చేదనముమాద్ర మే జ్ఞానసాధనము కానేరదు. మళకి 

కొన్ని సాధనములుకూ ణా కలవని టిని వేర్చి వ ప్రతేహదించుర్తుక్నాండు. టు. 

వాకన్టి స సకలపురుహార్థసమా ప్రి వీకారిణో ఒస్యాక్తావబోధస్య 

కుతః ప్ర సూతికిత్ - ఉచ్యతే. ౨. 

దం-ఆ. సమ స్తపురుషిర్థములసమా క్రి పీకి హేతువైన ఈయాత్మ క క్ష జ్ఞానము 
యొక్క ఊక్స్థి లి జేనీవలన కలుగునో చెప్ఫ (బడును. 
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శౌ. తక క్త ్టజ్ఞానదు కలుగగాచే ధర్మార్థ కామ మోక్షములను చతుర్విధఫలపురు 

హిర్ట ములు ప్రాక్తిం చినంత నుఖము కలుగుచున్న దున త క్రష్షజ్ఞానము నక లపురుపార్గము 

లన సమా క్రి క్షం చేయుచున్నది. ఇట్టి సర్వోత్కబృష్ట్రమైనత త్త్వజ్థానము తృతీయా ధ్యాయ 

ములో ఇెస్పిన “తల్ ;త్వం"వదార్థృవి'వేకముచేశ నే కలుగునా? మజీకొన్ని సాధనముల 

నైత మెపీత్షీంచునా? అని కొందు వశ్నను. చేయుదుకు.వారికి ఉక్తరమును మెచ్చం 

బోవుచెవ్పుచున్నార మని భావము 

న్లో, అమానిత్వాదినిష్టో యో యశ్చా చ్వేస్ట్రాదిసాధన, 
జ్జాన ముత్ప్సద్య తే. తస్య న బహిర్తుఖ చేరీసః ౬౮ 

దం-అ. నపుఠరువుండు అమౌనిత్వము మొదలగుగుణములయందు నిష్టగలవాం జై 

యుండునో, వపురువుండు అచ్వేవ్ద ఏ) శ్వౌదిసాధనములు కలవాడై యుండునో, 

వానికే త్ర శ్ర పజ్ఞానము పుట్టుచున్న ది. దావ్యావిపయములయం ' దాస క్షమైన చిత్తము. 

కలవానికి పుట్ట నేరదు, 

'తా, అనూనిత్వము, ఆదంభిక్వము, ఆ'ద్వేస్ట సత్వము; సర్వభూత మె త్రి త్రి ముద 

లగుగుణములు గలవానికే “త క క్ర ంివదార్థని వేచనముచేత తత్త త్రరజ్టానము ఉదయించున్ను 

చావ్యాము శై లై నశబ్రాదివిషయములయం దానీ. కలిగియుండి ఫోస్కు.ము7ా ఖ్యాతిలాళ 

స్రూజనముల నెపీశ్నీంచి జేదాంకళా, వ్ర ములను చదివి “త్ర త్తం పదార్థముల నేవ బేళిం 

చువారికి తత్త ్వజ్ఞానము కలుగ నేరదని భావము. అనానిళ్వాదిగణముయొక్క లక్ ఆ 

మును భగవద్రతలయొక్క ౧౨౨ ౧౨౫వ యభ్యాయములలో. చూడనగు, 

అవ, వూర్వవాది శంకించుచున్నాంయం.--. 

వాకు. ఉత్పన్న ఆత్త విజ్ఞానే క్రి మవిద్యా కార్య తాషత్ వ 
(WU 

వృత్హివ న్నివృశ్త్యాలే, కామాని త్వాద యోజన ని నివ ర్తంలే 
ఉతనేతి. .. ౬౦. 

దం-అ,. ఆత  జ్లానముపుట్ట గానే నివృ త్తిధర్మరూపములై న అమానిత్యాదిగుణము 

లున్నో అజ్ఞానముచే సంభవించినవై నందున ప్రవృత్తి ధర, ములవలె నివ ర్టించునా! లేక 

నివ సంచచా! 

తా. చ వ్రవృ తిధర్య ములైన యాగచానాపిపనోమాదులు యు వ్ర కార మజ్ఞూన 

. జన్యముై యున్నవో ఆ వ్రశారమే నిన ర్తి త్త్ధర్మ ములయిన అమానిశ్వాసలున్ను అల్జాన 

జస్యములైనందున, ఆత్మ లే త్త క్ట జ్ఞానము కలుగ గాలే నివ _ర్రించవలసియున్న ది. "లేని చో 
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సకలాజ్ఞానక త్కార్యనివ రృకత్వము త్త త్త ప్పజ్ఞానమున కు లేకపోవును.. నివ ర్తించు ననినఛో 

శత్త్వవేత్తకు మరల య 'ఖీష్టాదారము. ప్రా్రించుచున్నది. ఇదిగాక ముముషువునకు అమా 

నిక్వాదులు త్త తృ ్వక్షానోత్స రి పికి సాధనములై యుండునుగ దా? అట్టియమాని త్వాదులు 

ము క్తదశ కలిగినవ్వ డుండవలసీన యవశ్యము లేదు. ఉండునన్నచో తత్త శ్ష్వవేక్త త్త నిన 

శ్రీశాస్త్ర మునకు వళ్యుండనే ఇెవ్చవలసియుండు నని భావము, 

ఆవ, సిద్ధాంత వొది పరినోరముసో చెప్పుచున్నాడు, === 

వాక్. నేత్రి ట్రూవః, య. ౬౧ 

దం-అ, లేదని చెప్పెదము, 

శా. అమానిశ్వా దులు. నివ ర్తించవనియా, నివ శించకపోయినను ముముత్యువునకు 

వలె సాధనరూపము లై యుండవనియు, శశకీకజారి నివృత్తి త్త్శాస్త్ర మునకు _వభ్యయ 

కాండనియు చెపె స్పెదము, అని భావము, 

ఆవ, పూర్వపక్షవాది మరల శంకించుచున్నా (దు, 

వాకర్ణి. కిం కారణమ్. . ౬.5 

" ._దం-అ. వమికారణము? | 

శా. మారు చెప్పిన విషయములకు కారణము కలదా యని భావము, 

ఆవ, సిధ్ధాంత వాది తాను చెపి ప్పిన విషయము లన్నింటికిని ప్వేంశువ్రను పెట్ల, 

చున్నాడు, _ 

వాక. నివృత్తి త్తిశాస్త్రా స్త్రావిరుద్ధ స్వాభావ్యా త్పరనూతనః న 

తు నియాగవశాత్, * ౬౩ 

దం-అ, పరమాత్మ నివ త్తిశాస్త్రమునకు విరుద్ధము గాని స్వభావము కలవా? 

నందున నివృతి త్తి్ధర్మ ములు నివ ర్రించవు. కాని నివృ శ్రిక్నా న్ర్రముయొక్కు. ఆజ్ఞావశవ 

వల్ల కాదు, 

తొ. అఖండ సచ్చిదానందన్వరూపుం డై డెనవ పరమాత్మ సకలధర్థ శూన్యుండై లే 

| రిల్లుచున్న ందున, సకలధర్థాధర్థ రాహిక్య మును బోధించుచున్న నివృ ల్లిశా న్ర్ర ముతొ 

సమానన్వథావము గలవాండ్రై యుండును, కావున తాదృశవరమాత్త సిరాపభూతు' 

| 'లేజరిల్డుచున్న తత త్తృళ్టానియందు ఆమానిత్వాదిధర్య ములు స్వభావముగా"ే యః 

ను గాని; నివృత్తి ల్త్ధర్య నిధాయకశా స స్ర్రబద్ధతచేక నుండునవిగావు, అని భావము, 
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అవ. ఫూర్వవాదిచే చేయబడు చశ్న ననువడించుకొని సిజ్ఞాంత వాడి చెప్త 

దున్నాండ=. 
. వాక్య, కథం తరి శ్రుణు, అర 

దం=అ. అయిళలే ఏవ్రకార ముండునో చెప్పెదను వినుము, 

న్లో, ఉత్ననస్టత్మ ప్ర, బోధస్వ త్వచ్వేష్ట అతెేదయో గుణా 
ఆయత్నతో భవం త్యస్వ నతు సాధనరూపిణః, ౬౯ 

దం౦=ఆ, ఆత్మ త్ర శ జ్ఞ నముపుట్టిన ఈపురుషునకు ఆచ్వేక్ణ క్టుము మొదలగగుణ 

ములు అప్పయత్నముగానుండును. కాని సాధనరూవములుగా నోండవు. 

తా. ఆక్కత త్త (జ్ఞానము కలిగినపిదవ ఆమానిక్వము ఆబ్వేష్ట్రత్వము మొద 

లగుగుణములం స్వాభావిక మ్యులె యుంగడునోగాని, ముముతుదశయ౦ందువలె బక కార్యము 

నకు సాధనములె యుండవు. అని భావము. 

అవ. ఆమానిశ్వాదిగుణములు ముముక్షువునకు సాధనముతై జీవన క్షనకు స్వథా 
వము్రై యుండునని యంగీకరించవలసి యున్నందున త త్త పిజ్ఞానసాధనమైన ఈవ్రైష్క 

ర్త ప్రసిద్ధి (సర్వ వేదాంతసారసం (స హా చ్ర,కరణమును వినుటు కిచ్భయించినపురునుండు 

ముందుగా అమానిత్యా దిగుణములం కలవాడై యూండవలయునని చెప్పుచున్నాడు, = 

వాక్టి. యత ఏవ. మేతదతేః. . _ ౬ 

 దంఎఅ. వీకారణమువల్ల నిది ఈష కారమై యున్నదో ఆశారణమువల్లను. 
య " Ww ర య 

న్లో, ఇమం గ్రంథ ముపాదిత్సు రమానిత్వాదిసాధనః, 
తః ప గో ప మ్, యత్న త స్సాస్టి న్నదుర్వ ఎకి వతు గ్ధర్యానుగో హస్టియమ్ 

_ దం=అ. ఈ గంధమును గ్కహాంపం దలచినవాండు పవ్రయత్నపూర్వక ముగా 

అమానిళ్వాదిగుణములు సాధనము7ాం గలవాడు కావలయును. దుర్గ్లుణములుక లవాంట 

. . ” జ ఆం | తన స . p 

శాంగూడదు, ఈ గృంథము (శ త్యగాక్మస్వరూవము ననుసరించుచున్న దిగ దా 

ఈ అమానిత్వాదిధర్య్మములు ముముతందశయందు సాధనములై యు క్తీద! 

దు స్వఖావములై యున్నవి. కావున ఈగ్రంథమును వినందలంచిన పురుషుండు 

త్యాదిగుణములను సం పొదించుకొనవలయును. వీలననంగా ఈ గ్రంథము సకలది కే 

న "చ కా! మును బోగధించుచున్నాది, కావున మానదంభాదిదురుణము' 
న్య మైన వ్రత్యగ కృతక్త మును బోధించుచున్న క్ నన Wi గ” దు మ 

వాం | వనగనువలన | కాన ముదయించదు, అందుచే ననూసి 
శలవాం జైనచో సీ గ్రంథ శ్ర వణనమువలన తత్త పళ్ళ చ ననూసి 

౯ 
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శ్వాది సద్దుణములు కలవాండై. యుండవలయుేగాని మానదంభదర్నాసూయాదిదుర్లుణ 

ములంకలబాండై యుండం దగదని భావము, 

వాకు నదాతవ్యశ్చాయం గ్ర గ ంథః. a Ce 

దం-అ* (సైదుర్లుణములు కలవానిక్సి ఈగ్సంభము నుపచేశింపంగూడదు. 

తొ, మానదంభ దర్పాసూయాదిదుర్దుణములలో నొకదానిని.
 కలిగియుండు 

పురమున శ్రీమాత తృమున్న ఈగ గ్రంథము నువచేశింవంగూడదు, 

ఆవ, ఈవ్ర, ప, కారము ఈ గ గ్రంథమును వినందలంచినవానికి, ఉండవలసిన నియమము 

లను వె పీడ ఉవచేభేంచువారికి ఉండవలసిన నియమములన
ు చెచ్వరున్నాండు. వ. 

న్లో . నావిరకాయ సంసా రా న్నానిర సె న షకాయ చ, 

న చాయమవతే చేయం చేదాంకొర్థ ప్ర ప్ర వేళనమ్. రిం 

దం.ఆ. చేదాం తార్థమునందు ప్ర, వేశమును ప నతేయుకున్న ఈ గృంభము 

సరసారమువల్ల విర క్ ఇెందనీవానికి ఇయస్టందనదు. .నిరసీంచంబడని ఈవజణములం గలవా 

నికి ఇయ్యందగదు. . అహింన'మొదలగు యమనియనుములు "లేనివానికి ఇయ్యందగదు. 

శా. అదె చై ్వ్రతాక్షక శ్ర త మును కరతలామలకముగా "తెలియంబేయు సామర్ల ర 5 

ముగల ఈగృంథమును ఉపదేశము చేయునవ్వుడు సంసారమందు వైరాగ్యముసంపూర్హ 

_ ముగా గలిగి న్పక్రే షరా దాలేషణుధ చేషణలను విడిచి, అహింసా సత్య ి ,వాచర్యాది 

యమనియమములు నిశ్చయముగా కలిగియున్న వారిని చక్కగా పరీక్షీంచి ఉవదేశించ 

వలయు ేగాని అన్యులకు ఉవబేళించం దగదని ఫోవము. 

అవ, పీయీ! ఆనధి కారు లీప, కరణము .చదువందగదని కెప్పెదవు. అధికారము 

గలవారలు ఈ వ్ర, కరణమును. తెలియుట చే చేమిఫలమును భొంచెదరన (గా వెవ్వుచున్నారు. 

నో, జళ్వు యధథోదితం సమష్టిగ్ జ్ఞాతవ్యం నా౭వశిష్సు తే, 

న చానిరస్తకస్తేదం జానీయా * దంజసా తతః. ౭౨ 

దం.ఆ. శః ప్పినయర్థమును చక్కంగా చె౭సీకొనియుం'కే చెలియవలసీన యర 

ము మీగిలియుండదు, అందువల విడువంబడినకర్ష్మ లు నగలవాండు దీనిని నులఖభోముగా తెలి 

యయగాడదు, 

తా, ఆమానిత్వాదిధర్మ్మ ములు గలిగి సర్వకర్మ్య సన్నా న్థసము నాచరిఠి చిన యధథి కారీ. 

ఈోగ్రంధమున గురుముఖము7ా సీనినచో యాపదర్థములున్ను తెలియును, తెలియ. 
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సీనవిషయము కొరషయుండదు. కావున ఆనధికారిగా నుండి ఈగృంభమును చదివి. 

నో ఫలపర్యపసానము గలజ్ఞానము పుట్టనేరదని భావము. 

అవ. అయితే ఎవరు ఈ ప కరణార్లమును చక్కగా చెలియలలరో ఇెప్వుచు 
య య క్ట 

ఇ రె. == 
' 

న్లో, నిరస్త స్త సర్వకర రాణః ప్రత్యక్న్రవణబుద్ధయః 

నిమ్యూ-నూ యతయః శాంతా జానంతీదం యథఖోదితమ్.. 

దం=ఆ. నిరసించంబణిన స కర లుగలిగి వ ప్రత్యగాత్మ యం దాస క్షమైన చిత్తే త్ర 

మగ లిగి, కామరహితుె, శాంతు'లె!న పురుషులు ఈజెవ్పంబిదేన య ర్థమును తెలియ? 

(అరు, 

ఛా. వశ్యగాత్మ స్వయాపమును సాశాత్యనింపం చేస
ికొన నిచ్భంగలవానై , ఇవా 

$ోక్రపరలోకములయం దాశలేనివానై , శమదమ శ్రభ్ధాళ క్యాదిగుణములు గలవారై; 

కర్వకర్య సన్నా సీసమును జేసిన వరమహా౦స పరిహ్రాజకులు, ఈ (వృకరణార్గమున
ు చక్కా 

గా దెలిసి యనుభవించగలరని భావము, 

అవ. గ్రంథకర్త తనయహం కారమును వరిహారించుకొనుచున్నా (డు, 

స్టో, శీ శ్రీమచ్చ్భంకరపొదవద్ద సద యుగళం సం నేవ్య లబ్ధ్యోచివాక్ 

జ్ఞానం పారమహంస్య మేతదవమలం సార్టంలెంధ కా రొవనుజ్ , 

మూభూ ద త్ర విరోధినీ మతిరతః సద్నిః పరీక్యుం బుఢథేః 

సర్వై వ విశుద్ధయే మత మిదం సంతః పరం కారణమ్. ౭5 

డం.అ. క్షాన వైరాగ్యము "మొదలగు సంవత్తుగల ' క్ర మచ్ళంక రాబార్యుల 

పొాదారవిందద్వంద్వమును సేవించి వారియొక్క అనుగ వామును ఉవజేశమును పొండి, 

చరమవాంన పరివ్రాజకులశే యోగ్యమెై మ్స శోద్ధమై, హృాదయగక మగు అజ్ఞా న
ాంథ"కార 

మును నిరసించునచైన క త్త క్ర కజ్ఞునమును కరతలోమలకముగా బోధించుచున్న ఈగృంథ 

మును నేను చెప్పితిని, ఈగ గ్రంథమందు విరోథబుద్ధి యుం
ండవలదుః, కాన సత్సురుషులగు 

విద్యాంసులచేత నిది పరీతీంపం దగ్శనది. సర్వవ్ర, వ దేశములయందును గణదోషములను 

శోధించుటశే ఈగ్యంథము నాకు, సమ్మతమై యున్నది, సక్చురుషులై నవారు గుకాడోవమూ 

లన పరీశ్రీంచి జెర్ధముగాం జేయుటకు 
కారణమై యున్నారు గణా! 



102 నై మ్మ ర ఫ్ నీ [అ- 

తాం జ్ఞానవై వె రాగ్యాదిసనణభూషికు లైన శీ ృసర్వస్ఞ భగ సశ్చ్పాదులవారి మ్య 
Wess: ఖో 

పను చికశాలము చేసీ వారియను గ గనామువర్లు చేదం తార్థమాల నెర జలీంగ తత్తప్ప 

జ్ఞానబోధకం బైన న గ ంగమును రసేయించితిగాని శేవలన్యబ్యు నత pn 

సూహీంచి రబియిం చీస్వాండను గాను. "కాఫ్రేన మాత్చ్సర్ళా కిపోపశు+ను, 

లీగంథ మును జూచి విరోధబుద్దిని జీయక గుణటోవములను సరీ తంతురు. wet, ee 

నోరగు వారు వరీటీంచుట లే ఈ కృంధమును రచియించితి నని భాను, 

అవ, ఆనూయాదిదోనముల చే మగినచిత్సు అగు 1 రణము రుచించనిని 

పువ్హుచు న్నా రు PE 

నో సాన సల ఇ ఆర్వప నా నా;సవాస వాం 
ty | (. నీ 
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ష్ 

ఏంచిజనను నిగ అమెన దూర్చు దు సుకు 
Khon weeny, Hines త్ షై 

వలె, దుర్జన బగు వొలికి వ జ్లాాసిపై ద్ర శు, బం చద్ధచిత్తులను సజ్జనుల న వారికీ మ 

గల నిశేవముసలె వ్ర కాధుచచేవ జ కాకించుకు 

జరి = గోంథము ఎంత! 

తొ అనూయాడి దోవదూషి తోంత8కరణము గలవాకకీ ననా ఈ 

తళ భరము వ్ర, వ కళ కంచదు. కెవున వరా వీనిని శ నుంచి అ మంచో . ED 

ములు వారక్ రది కును సూర్య" దు విశేషముగా TE సాన్ Mp *టలకు 

వృకాళించండ। xu వగిళ్యమె నిరోనమైన దిస్తేమునల జ్య CU 

తకొ ప్రర్థమును బోధించి అద వసం. దగిలలుందుకు, Goreme దద. బడిన స్ ఆక లేసీ 

వాస్తే 'పకాళించుకుగాని ఆశా నులగువాగ!్ శ్ర ళ్ ఇన్ ర మున x mf 
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లో 
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ళల గప కము 
కో 

మన సరు ౪ segs లకే చరి ఈ 
గ్య స శ ఖీ 

మునకు SON ఫా ప erat Ws మ్య లం తన షాకి ef గముస షు సరె నానా ఖీ ur hy తస మంగ వ్ వే ల! | 2 న 4 

ములు గాని, En ఫ్పమెన స్ట శ నఖ. wrk (య ఇటే ము py క te hiya “ye = సత్యాలు 

న. / ము ల అం ww & rR ॥ 

కిక పాడాను గాంయాం నీషుల? వనుర గ 
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ల సర్వే సంగ హవ రో] స స వెదాంతేసారసం గ హము. nig 

చం-అ. వ్యావకుండగు వర మేశ్వరునియొక్కం స్టహాకను ననుసరించియుండీ 
సకల'మైన సంసారమును నివ ర్రింపం జేయుచున్న బ్రహ్మవిద్యను (శ్రీశంకరభగవత్చా దులు 
తమయుక్క_ దివ్యజ్ఞానో పాయ మువల్ల , విష్ణుమూర్తియొక్క_ పాదాంగుష్టము ననుస 
రించి యుండి . నంసారదుకఖముల నన్నింటిని నివరింపంజేయం చున్న గంగను సాంబ 
మూ రి తనయోగస్తామర్ల ర్థ్యమువలన చొందినట్లు చొందిరి, సర్వ జ్ఞులె బృవానిష్టులెయ నేక 
బ్రవ్వావే శ్షలతోసూడియున్న ఆశంకరాణార్యులను భ్ తోట్. చక్కంలా నారాధించి 
ఇస మైనసుణములకా శ్రయమై యున్న నీ (గ్రశరికరాచార్యులవల్హ్ల సకలవేధాంత, ప చసిద్ధ 
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వతి శ్రీమత్పరవమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్భంకరవూజ్య 

పాదళిష్య శ్రీసుశేశ్వరా చార్యవిరచితాయాం నై హ్కర్మ్య 

సిద్ధా స సంబంధోశళకా చతుర్దోఒథా్య్యాయః 

దం. ఉప నివత్తులయుక్క.గర్భమందు వ ర్రించునదియె, శుద్ధసత్వ పరూపమె, 

 రాగజ్వేహాదిదోషశూన్య' మై) మనయొక్క. బుద్ధిన సం బంధ మై "మిన అజ్ఞానాంధ కారమున్న 
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చెశము గురువైన వీను హినుభావుండు మాసంసార కారణమైన. అజ్ఞానమును 
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రమును చేసెద 

ల, సులభము. 

ఇది సర్వ'వేదాంకసారసం,గ వామునందు చతుర్థ ప్రకరణము ముగి! 
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్త క్ర ్టవిజ్ఞానం 

సూలంయుశ్యా
నిరస్థ 

సృృతిస్వవ్న ప్రబో ధేను 
స్లమనోరభనరర్ణో 

వం 

స్పమహిమ్నా ప్ర, వ మాణాని 

స్వరూవలాభ గాత్
ర అ 

సర్ణంయియా క
ుక “ 

స్వసాధనంస్వ య
ంన స్ట 

హూ 

పొతంసంపే)పృ
తాం 

హేశున్యరూప 
కార్యాణి 



' దగ్ధ ృ్రక్వించ యఖాదహ్నే రయసో చున్యతే తు ధిక 
వైకళ్యం తదషదాతీయం మోవోత్క. రరి మన్య తే, ౧౮౫౨ 

చి 

దం అ, మందబుద్ధిగలవా వొందయు వహి, ౬ యొక్క దావాక త్వమును యినుముయొక్క 
సంబంధమైనదానినిగా యెటువలె కలంచునో అటువలెనే ఆత కృయొక్క-వైకర్యమును 
ఆజ్ఞానమువల్డ క _ర్హయందు (బుది ద్ధియంద్చు కలంచుచున్నా (శు. 


